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Üdvözlet az Olvasónak! 

 

– Na, mi készül a Martinák-műhelyben? – szegezték nekünk a kérdést 

barátaink, amikor a betegség hosszú időre bezárt bennünket Sárospa-

takra. Szerencsére időben felfedeztük a szellemi utazások lehetőségét:a 

könyvtári kutatás, az írás öröme feledtette velünk korlátainkat és 

engedett bennünket szabadon kószálni az évszázadok között. 

 

Volt időnk: régi ismereteinket kiegészítettük és egészen távoli, új vizek-

re is nagy bátran kimerészkedtünk. Ott találtunk rá nagy kedvenceinkre 

– Molnár Borbálára és Comeniusra – akikről igyekeztünk minél többet 

megtudni. A versek, novellák és a regény jóvoltából az alkotói munká-

ba is belekóstoltunk, de ezek csak kirándulások voltak, hiszen tanárok 

maradtunk, akik – nem középiskolás fokon – továbbra is értékeket ke– 

restek és közvetítettek. Néhány írásunk megjelenhetett a hagyományos 

fórumokon és elkészültek honlapjaink az interneten, de valójában csak 

szűk körben váltak ismertté, bár mi jól szórakoztunk eközben. Most 

összegyűjtöttük egy csokrot kedvenceinkből, hogy megajándékozhassuk 

vele mindazokat, akik valamilyen módon e szellemi élményekhez hoz-

zá segítettek bennünket. 

 

Mivel írásaink családi életünkből nőttek ki – barátaink mellett gyer-

mekeink és unokáink voltak az első olvasóink – kézenfekvőnek látszik, 

hogy családi képeinkkel illusztráljuk füzetünket, hagy váljon egésszé 

így is az élet és az irodalom. Ha tetszett kis csokrunk, keressék fel 

honlapjainkat, ahol majdnem minden anyagunk elérhető. 

 

Sárospatakon, 2013 őszén 
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Novellák



Hugom karácsonyfája 

 

Elcsendesedő karácsony délután volt. A szorosan az ablak mellé állított 

ágyon ültünk mind a négyen. Nővérem az öcsémmel a párnán ült, há-

tukat az ócska feketekabátnak támasztották, amivel éjszaka takarózni 

szoktak, Hugom és én a lábuknál kucorogtunk. 
 

Nemrég húzódtunk ide, mert a szobában sötétedni kezdett, s anya, 

miután ebéd után indulni készült, meghagyta, hogy a petróleumlámpát 

ne gyújtsuk meg, míg haza nem ér. 
 

– Már alig van petró az alján – mondta. A hátára terítette fekete ken-

dőjét, majd a konyhán keresztül kiment az udvarra. 
 

A zár élesen kattant, s mi, mintha egy hűlő verembe estünk volna, 

magunkra maradtunk. Öcsém felkapaszkodott az ágyra, s mi 

ösztönszerűen körülötte elrendeződtünk. 
 

Az ablakon bámultam ki. Az előttünk lévő ház hátsó falát láttam. Be 

volt ugyan vakolva, de sohasem meszelték. Azért jó volt, mert a házunk 

mögé lemenő nap megvilágította, s a visszaverődő fénytől ez a sötét, do-

hos kamra is tovább volt világos. Most furcsa volt elnézni, hogy a fény 

halványulva felemelkedik odakinn, s helyébe nyirkos homály lopakodik. 
 

– Anya elhozza a Jézuskát? – fordult öcsém a nővéremhez. – Biztos 

azért ment el, hogy elhozza… 
 

Mi ketten összenéztünk. Nővérem szemében tanácstalanság ült. Tud-

tuk, szegény karácsonyunk lesz. Mikor anyámat kérdeztem, ingerülten 

válaszolt, hogy ne zaklassam mindig, majd meglátom. Gyorsan elsom-

fordáltam. A hangjából éreztem, hogy riadt, tanácstalan. 
 

Négy éve halt meg apánk. Azóta csak szegényedtünk. Hiába ment el 

napszámba vagy alkalmi munkába anyánk, egyre kevesebbet ettünk, mindig 

kisebb házba költöztünk. Így jutottunk ennek a szép nagy parasztháznak a 

végén lévő helyiségébe megtűrtnek, míg a gazdáék elől szép tiszta, fehér 

szobában, villanyvilágítás mellett, a kemence padkáján ülve nevetgéltek, 
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játszadoztak. Nekünk itt az ágyon már lepedőre sem tellett: a szalmával 

telt ágyakra tépett rongyokból szőtt szőnyeg helyettesítette. 
 

De azért eddig minden karácsonyeste asztalra került legalább egy 

fenyőág, két-három sütemény, egy-egy szaloncukor. Belül magunkban 

most is ebben reménykedtünk. Láttam, hogy a hugom erre gondol, mert 

elmosolyodott és a szeme megcsillant: 
 

– Nekem rózsaszínű szaloncukrom volt – mondta álmodozva. 
 

– Cukrot szeretnék – nyöszörögte öcsém, és fejét nővérem térdére haj-

totta. Ujját a szájába vette és hirtelen elaludt. 
 

Nővérem gyengéden a párnára fektette, majd a kabát egyik sarkával 

betakarta. 
 

Közben a nap lebukott, a szemben lévő falat az utcai villanylámpa világítot-

ta meg. Az ablakon át beszűrődő fény kísértetiessé tette az elsötétülő szobát. A 

plafon fekete tetőként feküdt a helyiségre, a bútorok körvonalai sejtelmesen 

derengtek fel. Az este fenyegetően készülődött. Valamelyik bútor megmozdult. 

Hugom riadtan húzódott hozzám. Nővérem öcsémet simogatta. 

– Meggyújtom a lámpát – keltem fel. 
 

– Anya megtiltotta ! – Nővérem hangja idegen, keserű volt. Belehallgattunk 

az éjszakába. Kintről valami feszültség öntött el bennünket. Hirtelen 

megcsikordult a konyhaajtó zárja. Anya érkezett meg! Hugom gyorsan 

kirohant elé. Én utána. Anya az ajtót nyitva hagyta, 

hogy egy kis fény jöjjön be. A konyhaasztalhoz ment. A szekrényről le-

vette a lámpát és a gyufát, majd világosságot gyújtott. 
 

Mindketten néztük, de nem volt nála semmi. Én a szobaajtó melletti 

sarokhoz mentem, hátha találok valamit. De nem volt semmi. A lábamon 

éreztem, hogy az ajtón beáramlik a hideg. Anyám ráfordította az ajtókulcsot. 

– Gyorsan ágyazzatok meg! Lefekszünk, mozgás! – mondta, s betusz-

kolt bennünket kezében a lámpával. 
 

Szétdobta az ágyat, leült a szélére és vetkőzni kezdett. Hugom és én 

a két, ablak mellett fekvő lábához bújtunk és betakaróztunk. 
 
12 



Anya gyorsan végzett az átöltözéssel, a kanócot lecsavarta és elfújta 

a lámpát. A sötétben az ágyához botorkált, elhelyezkedett. Végül 

minden elcsendesedett. 
 

Csalódást éreztem. Mintha megloptak volna. 
 

– Jancsi, alszol? – rángatott a hugom. – Ugye, azért lesz karácsony? 

Eljön a Jézuska majd, amikor alszunk? 
 

Éreztem, hogy mesélnem kell. 
 

– Igen, hugicám, anya is azért feküdt le ilyen gyorsan, hogy Jézuska 

mindnyájunkat alva találjon. Lerakja majd a karácsonyfát, az ajándéko-

kat. Reggel ott lesz mind az asztalon, hogy örüljünk... Most minél 

hamarabb aludj el, így hamarabb eljön a reggel. 
 

– De szeretném, ha már jönne! – mondta. Két kezével megfogta a ka-

rom, hozzám bújt, majd hirtelen elaludt. 
 

Éjszaka többször ébredtem arra, hogy felriad és megkérdezi: 
 

– Még nem jött? Még most sem jött a Jézuska? 
 

Reggel arra ébredtem, hogy rázza a kezem, és könnyek csorognak le 

az arcán. 
 

– Nem jött a Jézuska! – mondta csalódottan. – Anya mondta, hogy 

nem is fog jönni. 
 

Halkan sírni kezdett. 
 

A többiek már mind fent voltak. Az asztal körül ültek. Hajában sült 

krumpli volt reggelire. Én nagyon szerettem, mert a vajjal és a sóval 

olyan jó íze volt, belül melegített. Legfőképpen laktatott. 
 

– Jancsi! Anci! Gyertek enni! Készen van a reggeli – hallottam anya 

hangját. 
 

Asztalhoz ültünk, s mind a négyen szótlanul ettünk. Bár semmi jel 

nem mutatott a karácsonyra, azért egész délelőtt csendes, nyugodt, úgy 

is mondhatnám, ünnepélyes volt. Mindnyájan hallgattunk. 
 

Anya befűtött a sparherdbe, kisöpört. Fellocsolta a szoba földjét. 

Öcsém fajátékaival foglalatoskodott. Mi, idősebbek olvastunk. Csak 
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a hugom nem találta a helyét. Fel- s alá járkált. Hol az ablakra, hol meg 

az ajtóra nézett, mintha várna valakit, vagy valamit. 
 

Legalább karácsonyfánk lenne! – sírta a fülembe – úgy szeretnék 

látni egy szép karácsonyfát! 
 

– Tudod mit? – simogattam meg a fejét – ebéd után elmegyünk kará-

csonyfát nézni! Jó? 
 

Megörült neki. 
 

Ez jutott eszembe, mert tudtam, hogy ilyenkor mindenki az utca fe-

lőli ablaknál állítja fel a fáját, hogy büszkélkedhessen vele. Gondoltam, 

megnézünk néhányat… 
 

Délután el is indultunk kettesben az utca közepén. Bár hó nem esett, minden 

szürke volt, azért a falun csendes, nyugodt béke áradt el. A hugom nézte a 

csillogó fákat. Egyikhez-másikhoz közelebb is ment. Közben mondta: 

– Ezt elfogadnám... ezt is ...ezt is... Nézd, ennek csillag van a hegyén, 

meg mindenféle kalácsbabák lógnak róla… 
 

Így ballagtunk lassan, mígnem egyik osztálytársam házához értünk. 

Éreztem, hogy illetlenség ilyenkor másokat zavarni, de ahogy láttam hu-

gom örömét, mégis úgy döntöttem, hogy bemegyünk. Kicsit féltem, de 

megkönnyebbülésemre örömmel fogadtak. 
 

Az egész család a szobában ült. Ki a kanapén az asztalnál, ki a kemence 

padkáján. A fehér abrosszal terített asztalon sütemények voltak, bor, meg po-

harak. Lámpa nem égett. A szobában a világosságot a gyertyákkal teleaggatott 

fenyőfa adta. Volt azon csillogó gömb, szaloncukor, alma, sok cérnára fűzött, 

formázott sütemény. Hugom megbabonázva nézte. Osztálytársam anyja, kis 

fekete, fürge asszony egy tányérból süteménnyel kínálta a kis csodálkozót: 

A te karácsonyfád is ilyen szép, biztos? 
 

A húgom lenyelte könnyeit, majd akadozva megszólalt: 
 

– Nekem nincs ilyen szép nagy karácsonyfám! 
 

– Nem baj, ha kicsi – mondta a kis asszonyka. – A Jézuska szeretettel 

hozza. Örülni kell neki. 
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Eszegettünk a süteményekből. A kis asszonyka kocsonyát is hozott be. 

Teljesen zavarba jöttünk, csak csipegettünk. A húgom hamar szólt is, hogy 

menjünk. Amikor elköszöntünk, néhány szaloncukrot, három süteményt és 

egy almát kaptunk, hogy ezt az ő Jézuskájuk küldi az otthoniaknak. 
 

Gyorsan kinn voltunk az utcán. A hugomból hirtelen kitört a sírás. 

Magamhoz húztam, úgy éreztem, hagyni kell, hogy kisírja magát, míg 

hazaérünk. Éppen az iskola mellett mentünk el. Egy hirtelen ötlettel a 

mellette álló fenyőfáról letéptem egy ágat. 
 

Otthon meglepődtek, ahogy beléptünk. Én az asztalra tettem az ágat, 

a húgom rárakta az ajándékokat. 
 

– Majorosék Jézuskája küldi – mondta, és leült az ágy szélére. 

Öcsém, nővérem odamentek az asztalhoz. 
 

– Kérsz valamit, anya? – kérdezte nővérem. 
 

– Nem. Egyetek csak, Nekem fáj a gyomrom az édességtől. 
 

Öcsémék nekiláttak az ínyencségeknek, nővérem az almát öt felé 

vágta, és mindenkinek adott belőle. 
 

Közben a hugom felállt. Előkereste a féllábú, rózsaszínű babáját, amit még a 

nyáron talált valahol, odavitte anya ágyához és suttogott neki valamit. 

Én közelebb húzódtam, de úgy, hogy ne vegye észre és hallgatózni 

kezdtem, amint így vigasztalta kedvencét: 
 

– Tudod, nekünk is van karácsonyfánk. Ott van a sarokban, ahol az éj-

jeliszekrény áll. De nem szabad odanézni, mert akkor elszökik. Van 

rajta sok-sok gyertya, alma, körte is. Mackó, szarvas süteményből. A 

tetején csillag világít. És mintha havas lenne, sok fehér vatta is van 

rajta... ez a tied is... és most aludj... 
 

Arcát felemelte. Az elsötétedő ablak felé nézett. Szeméből peregtek a 

könnyek... 
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Kilenc fahasáb 

 

A sötétben összehúzódó szoba ajtaja kinyílt, s a folyosóról hideg légá-

ramlat szökött be, hogy elnyomja azt a kis meleget is, amit a gyengén 

fűtött cserépkályha adott. 
 

– Csukd már be azt a rohadt ajtót! 
 

– Mozogj már! 
 

– Csukd már be! 
 

– Fázunk! 
 

Ilyen és ehhez hasonló kiáltások hangzottak méltatlankodva a fal mellett 

körben álló emeletes ágyakról. Az ajtó hirtelen becsukódott, és a félhomályban 

néhány pillanatig riadt botladozás hallatszott, majd hirtelen csend lett. 

Nemrég volt villanyoltás, és a dupla lópokrócok alatt mindnyájan 

igyekeztünk a legkisebbre összehúzódni, minden kis nyílást eltömni, 

hogy ne fázzunk. Napok óta csontkemény fagyok voltak, ezért most 

nem kellett félmeztelenül aludnunk. Magunkra vehettük a pizsamát is, 

aminek máskor az ágy lábánál álló széken kellett élre összehajtva 

feküdnie. De ez most nem sokat segített. A kályha még a körlet egészét 

sem melegítette be. Hogyan is tehette volna? Attól a fél kupa széntől, 

amit egész estére kaptunk? Az ügyeletes brigád már fél hétkor 

begyújtott ugyan, de mostanra már csak a parázs hamvadt a tűztérben. 
 
A körlet némi mocorgás, mozgolódás, szuszogás után végre elcsendesedett. 

Hirtelen újból megnyílt az ajtó, és Sopi, rendes nevén Soponyai 

ügyeletestiszt sompolygott be rajta. Ma ő volt a szolgálatos. A rendes, villa- 

nyoltás utáni ellenőrzését végezte. 
 

Felkattintotta a villanyt. Először balra nézett a kályhára, majd a sa-

rokban lévő ágyakhoz ment. Alaposan megnézte az ágyak végén lévő 

székeket: jól van-e karfára téve a kabát, jól van-e terítve az éllel ellátott 

nadrág? Mindkettőre gyűrődés nélkül simul-e az ing?A cipők kitisztítva, 

katonásan állnak-e? 
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Mindezt végignézte további öt emeletes ágynál is egészen a szoba túl-

só végében lévő ablakig. Az ablaknál aztán ellenőrizte, hogy a fatáblák 

jól be vannak-e zárva. Idegesítő volt. 
 

Ugrásra készen lapultunk a takaró alatt, vajon nem ugraszt-e ki ben-

nünket, mert valami hiányosságot talált. 
 

Úgy látszik, most megelégedett volt. A szoba közepére állt, még egy-

szer nyugtázta a rendet, majd az ajtó felé fordult. Leoltotta a villanyt, az 

ajtót behúzta maga után, és mi megkönnyebbülve hallgattuk távolodó 

lépteinek elhaló kopogását. 
 

– Legszívesebben összerugdosnám! – sziszegte Kardos, az egyik nyol-

cadikos – Egész idő alatt még az ajtót sem csukta be rendesen. 
 

Kardos új fiú volt. Pestről hozták. Nem tudtuk, miért. Ingerült lett, ha 

kérdeztük és égő szemekkel, mélyen hallgatott. Időnként valami belső düh 

emésztette. Szándékosan bosszantotta a nevelőtiszteket. A kisebbeket mindig 

ok nélkül megütötte, megalázta. Nem volt ritka, hogy elvette a pénzüket, ha 

moziba akart menni. Voltak, akiknek ez a viselkedés tetszett. Bár nem régen 

volt itt, valami udvartartás mégis kezdett kialakulni körülötte. Alacsony 

termetű volt, mégis sűrű szövésű, erős testalkatú. Mindig verekedésre kész. 

Ilyenkor a szeme elszántan villogott. Valami nagy sérelmet hordozott magában, 

amit maga megvetésével a világon akart megtorolni. Féltünk tőle. 

– Fikák! – emelte fel a hangját – Ma szerda van. Szombatra mind-

egyikőtök hoz a kintlakóktól egy-egy hasábfát. Ez összesen kilenc. Elle-

nőrzés után befűtünk velük. 
 

Egy csapásra csend következett. 
 

– Értve vagyok?! – fejezte be ellentmondást nem tűrően. 
 

Ez nekünk: ötödikeseknek, hatodikosoknak, hetedikeseknek szólt. A 

tizenkét tagú brigádban így oszlottunk meg: minden osztályból hárman-

hárman voltunk. Riadtan hallgattunk. Tokaji, a brigádfőnök is 
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hallgatott. Erősebb volt, mint Kardos, de soha nem fogta le. Most is 

csendben maradt, mint aki egyetért vele. 
 

A szombati villanyoltás után megpróbáltunk valahogy felmelegedni. 
 
Kardos megkérdezte: 
 

– Fikák! Remélem, készen vagytok! 

Hallgattunk. 
 

Kis idő múlva a folyosón lépések hangzottak fel, s egyre hangosabbak 
 
lettek, ahogy közeledtek. Feszülten figyeltünk. Az ajtó hirtelen felpat-

tant, a villany felgyulladt, és az elomló fényben a szoba közepén ott állt 

Gárdai. Elmaradhatatlan vaspálcájával a tenyerét ütögette. 
 

– Ne tetessétek magatokat. Tudom, hogy mind ébren vagytok – mond-

ta minden indulat nélkül. Elképedtünk. Sopit vártuk. Neki kellett volna 

szolgálatban lennie. Nőtlen volt és a szombat éjjeli felügyeletet rendsze-

rint ráosztották. Ellenőrzés után mindig gyorsan a felügyelő szobába 

ment. Nem is jött ki ébresztőig. Titokban még az ajtót is magára zárta. 
 

És most mind fenyegetőbben ott állt Gárdai. Kiszámíthatatlan vadállat volt, 

az ember sohasem tudta, hányadán áll vele. A legváratlanabb pillanatban tűnt 

fel. Képes volt éjszaka kétszer, akár éjfél után is ellenőrzést tartani. Meg volt 

győződve róla, hogy mi ilyenkor cigarettázunk, kártyázunk, meg iszunk. 

Estére tehát jót nem várhattunk. Az igazság az, hogy mi, kicsik, titok-

ban örültünk is, hogy az esti hepaj elmarad. Gárdai lassan körülhordoz-

ta tekintetét a kályhától az ablakig. Egy percre elgondolkodott: 
 

– Most már tényleg aludni! – mondta – Szép álmokat! 
 

A lámpa kialudt, a kilincs kattant, s Gárdai lépései végre távolodtak. 

Már majdnem elaludtunk, amikor fojtottan, de határozottan felhangzott 

Kardos hangja: 
 

– Ötödikesek! A hasábokat a kályhába! 

Megdermedtünk. Nem tudtuk, mit tegyünk. 
 

– Ne mondjam még egyszer! A parázs mindjárt kialszik! 
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Kardos hangja most már hangosabban és fenyegetően süvített. Mi, hár-

man, kiugrottunk az ágyból, a táskánkból kivettük a hasábfát, és egymás 

után a kályhában lévő parázsra tettük. De a tűz valahogy nem akart égni. 

– Tegyetek alá papírt! – sziszegte Kardos. 
 

Miklós a táskájához futott, az egyik füzetből lapokat tépett ki, és ez-

zel végre fellobbantottuk a tüzet. A hasábok pattogtak, a föléledő tiszta 

lángok vidáman futkostak rajtuk. A belső, rácsos ajtót rájuk zártuk, és 

gyorsan az ágyunkba bújtunk. 
 

A kályhaajtó rácsán kisugárzó fény megvilágította a padlót, alulról 

sejtelmesen a szobát, és az egész így hirtelen közeli és otthonos lett. 

Nemcsak a levegő, de a vaságyak, a bútorok is melegebbnek tűntek. 

Elhallgattunk. Valami édes, önkéntelen fájdalom ébredt bennünk. 
 

– Hatodikosok! – vezényelt Kardos. 
 

A három fiú gyorsan a táskájához ugrott, majd a hasábokat egymás 

után a lángoló parázsra tette. Az egyik becsukta a rácsos ajtót, aztán 

mindhárman a pokrócok alá bújtak. 
 

Néhány perc múlva a hetedikesek szerzeménye is elégett vidám, ra-

gyogó lánggal. A kályhában a lángok előtt a kályha rostja is átizzott. Je-

lezte, hogy bizony nagyon hideg van odakint. 
 

Lassanként, a terjedő melegben egyenként felültünk, és az ágy 

végéből megbabonázva bámultunk a tűzbe. 
 

– Mi az Isten történik itt! – csapott le közénk dörögve a mennykő. 
 

A felcsillanó lámpafényben, a szoba közepén ott ordított magán kívül 
 
Gárdai. 
 

– Azt kérdeztem: mi történik itt? Gazemberek! Felgyújtjátok az egész 

házat! – csuklott el hangja a dühtől. Szemei kidülledtek. 
 

– Ébresztő! Ébresztő! – forgott körbe és vaspálcájával a levegőbe csapkodott. 

Bénultan bámultunk egy pillanatig, majd hanyatt homlok ugrottunk 

le az ágyunk mellé, és vigyázzba vágtuk magunkat. 
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– Ablakot, ajtót kitárni! – dühöngött tovább Gárdai és mi éreztük, 

hogy tódul be a hideg. Az ablakon át láttuk, hogy odakinn esik a hó. 

Minden hiába volt hát. 
 

– Gimnasztikához felkészülni! – hangzott az újabb parancs. 
 

Mi gyorsan a székre dobtuk a pizsamánkat, majd félmeztelenül, csak 

egy alsónadrágban és cipővel a lábunkon az ajtó előtt felsorakoztunk. 
 

– A folyosón csendben, irány a kijárat! A kijárat előtt helyben járás! 

In-dulj! 
 

Kinyomakodtunk az ajtón. A folyosói ajtók mögül egy pisszenés sem 

hallatszott. A kijárat előtt hármas sorokba rendeződtünk. Gárdai elénk 

állt és kiadta az újabb parancsot: 
 

– Egyes oszlopba szakadozva irány a park kisebbik köre! A kör elején 

és végén a friss hóban arcot mosni, a mellet erősen, többször 

bedörzsölni. Parancsot végrehajtani! Futólépésben in-dulj! 
 

Hűvös volt, a hó szemünkbe vágott. Futás közben valaki az előtte álló 

sarkára lépett, mindketten elestek, majd újra beálltak a sorba. A friss hó 

először szúrós, hideg volt, de aztán szinte jól esett megfürödni benne. A 

csupasz fák, bokrok, mint fekete karok emelkedtek. Mire a kijárathoz 

értünk, már nem is fáztunk. 
 

– Helyben járás! – hangzott a vezényszó, Megmosakodni, felöltözni! 

Tíz perc múlva körletszemle! Parancsot végrehajtani! 
 

Futólépésben mentünk be a folyosón. Cipőt tisztítottunk, megmosa-

kodtunk. Az ágyakat gondosan bevetettük: a lepedőt simára húztuk, és 

az ágy szélével összemértük, a párnákat a másokéval egy vonalba állí-

tottuk. A párnák, mint sorba rakott kockák elvágólag álltak, ahogyan azt 

a házirend előírta. Végül felöltözve, a székek mellett felsorakoztunk. 

Minden úgy ment, mint a reggeli ébresztőkor. 
 

Éppen elkészültünk, amikor felcsattant Tokaji hangja: 
 

– Vigyázz! Ügyeletes tiszt elvtárs, jelentem, a négyes brigád tizenkét 

fővel körletszemlére készen áll! 
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A besiető Gárdai először az ablakhoz lépett, behajtotta a faspalettá-kat, 

hogy a világot kizárja, majd kétszer elsétált előttünk. Szúrós szem-mel 

mindannyiónkat végignézett, aztán a szoba közepén megállt. 
 

– Remélem, tudjátok, milyen súlyos vétket követtetek el! – kezdte hal-

kan. Fojtott hangon folytatta: 
 

– Megszegtétek az előírást! Nem volt elég számotokra a kimért tüzelőanyag! 

Megloptátok a faraktárt, és olyan tüzet csináltatok, hogy veszélyeztettétek az 

egész épületet! – kiáltotta most már magából kikelve az utolsó mondatot. 

– Most végére járunk ennek az egész disznóságnak! Addig senki le 

nem fekszik, míg részletesen be nem valljátok, hogyan kerülhetett sor 

erre a minden előírásnak fittyet hányó rendbontásra! 
 

Elhallgatott. Tett néhány lépést előttünk, majd hirtelen ránk kiáltott: 
 

– Ki volt az értelmi szerző? Tudni akarom, ki volt! Ne bújjon el nyo-

morultul, gyáván! Lépjen elő! 
 

A váratlan kirohanástól és igaztalan vádtól egy pillanatra megbénultunk, 

de valami megmagyarázhatatlan késztetésre egyszerre mind a tizenketten 

előre léptünk. Gárdai megmerevedett, elhűlve nézett ránk. Mielőtt még 

visszanyerhette volna lélekjelenlétét, az ötödikes Máté megszólalt: 

– Én tanácsoltam a többieknek, hogy szerezzünk fát, és egyszer már 

fűtsünk be jól ebbe a kályhába! 
 

A hatodikos Hoffhermann hirtelen közbevágott: 
 

– Én meséltem nekik, hogy az egyik kinti osztálytársam felajánlotta, 

hogy hoz fát az iskolába. Nekünk csak be kell csempésznünk a körletbe. 
 

Gárdai elképedve meredt a két pöttöm emberkére. Értetlenül ránk né-

zett, majd Tokajin akadt meg a szeme: 
 

– Tokaji! Te, mint főnök, mit szólsz mindezekhez? 
 

A szobafőnök önérzetesen kihúzta magát, és határozottan felelt: 
 

– Ügyeletes tiszt elvtársnak jelentem, én találtam ki az egészet, én ad-

tam parancsot, hogy mindenki szerezzen egy-egy hasábfát. Ez a fél kupa 

szén nem melegíti be a szobát. 
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– De ez lázadás! – Gárdai magán kívül volt. Majd én teszek róla, 

hogy megemlegessétek ezt az éjszakát! Látom, mind egy húron 

pendültök! Disznók! 
 

Megint elhallgatott, majd kis idő múlva kihirdette az ítéletet: 
 

– Holnaptól két hétig minden nap szabad idejét a karcerben töltitek. 

Ha az ügyeletes brigádnak segítség kell, rendelkezésre álltok: vizet 

hoztok, fát vágtok, takarítotok, és minden, ami jön. Minden előnytől el 

vagytok tiltva! Ezután nincs repeta! Senki nem mehet moziba. Nem 

vehettek részt iskolai rendezvényeken. Most február van, májusig nincs 

kimenő. Vendéget nem fogadhattok. Nem mehettek beszélőre. Levelet 

nem kaptok, és ti sem írhattok. Megértettétek? Most pedig takarodó! Tíz 

perc múlva villanyoltás. 
 

Ezzel kiment és bevágta az ajtót. Mi néhány másodpercig álltunk, 

majd gyorsan levetkőztünk. A ruhánkat gondosan, előírás szerint a szék-

re tettük. Kimentünk újra megmosakodni, majd pizsamába bújtunk, s 

gyorsan a pokrócok alá húzódtunk. 
 

– Máté! – szólt Tokaji – oltsd le a villanyt! A fiú kipattant az ágyból, a 

kapcsoló kattant, és a szoba sötétbe borult. Máté még el sem vackolódott, 

mikor a villany újból felgyulladt egy pillanatra, majd kialudt a fény. A 

becsukódó ajtó keretében Gárdai alakját véltük felfedezni egy pillanatra. 

Néhány perc múlva úgy éreztük, mintha melegebb lenne. 
 

– Gyerekek! – hallatszott a kályha felől a kis Máté hangja – 

melegszik a kályha! 
 

A mesebeli jó anyókaként meghúzódó kályha a sötétben most kezdte 

kiadni melegét. Hosszú idő óta nem aludtunk ilyen felszabadultan, és 

ilyen jót… 
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Százas tollhegyem tréfája 

 

Mint csupasz verebek húzódtunk az iskola falához, mert bár háromne-

gyed kettő felé járt az idő, a tavaszi nap alig melegített még, időnként 

pedig alattomos, metsző, kósza szél bújt be a vékony intézeti kabát alá. 

Valahogy mindenki olyan lassú volt, mintha saját melegünket őriztük 

volna, hogy meg ne szökjön, melegítsen. A többi osztályból kijövő kol-

légistákra vártunk, hogy mint mindig, most is brigádokba szerveződve, 

közösen, dobszóra menetelhessünk haza a koleszba. 
 

Végre megszólalt a kürt, és az iskola kinyitott kapuja előtt felsorakoz-

tunk. Vezényszó hallatszott, dob perdült, és katonás léptekkel megin-

dult az oszlopunk a kocsiút közepére. Ott jobbra fordultunk, végigha-

ladtunk a falun. Senki ügyet sem vetett ránk, már megszoktak 

bennünket. Néhány percnyi menetelés után befordultunk az intézet 

kapuján. 
 

Otthonunk egy tizenkilencedik század elején épült, klasszicista stílusú, 

vidéki kastély volt, amiben a háború után iskoláskorú kallódó, vagy árva 

fiúk számára az állam nevelő intézetet alakított ki. A kisebb vétségeket 

elkövető túlkoros fiúk nevelőintézete is ez lett. Ódon hangulatú bejáratánál 

négy oszlop tartotta a háromszög alakú timpanont, s az oszlopokhoz három 

lépcső vezetett fel. Előtte terült el a szórt kavicsos alakuló tér, amit minden 

nap a soros napos brigád tisztára söpört, gereblyézett. 
 

Az egész épület évszázados fákkal és sűrű bokrokkal benőtt parkra 

nézett, amit sárga kavicsos utak szabdaltak fel, amelyekre a bokrok mö-

gül időnként kíváncsi őzek kandikáltak ki. Megszoktak bennünket. Ti-

los volt érinteni, etetni őket, így aztán tisztes távolságból, megvoltunk 

valahogy egymással. 
 

Megérkezés után a bejárat előtt rövid helyben járás után jobbra álltot 

csináltunk, majd a parkot és a teret elválasztó alacsony domb előtt, szem-

ben a fák között élesen világító nappal megálltunk. A reggel felhúzott 

zászlót tartó oszlop melletti szónoki emelvényre fellépett az ügyeletes 
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tiszt, hogy a napi parancsot kihirdesse, és kiossza a megérdemelt bün-

tetéseket mindazon kisebb-nagyobb vétségekért, amiket elkövettünk és 

felszínre kerültek. 
 

A szónok alacsony, sovány, jóindulatú ember volt. Megpróbált kato-

nás lenni, ami nem mindig sikerült neki. Meggyőződésünk volt, hogy ő 

is büntetésből került ide. A menetelés miatti mozgástól, meg amiatt is, 

hogy belülre kerültem, most kevésbé fáztam. Igaz, a szembe sütő nap 

kissé el is vakított, de igyekeztem minden sugarát magamba szívni. 

Csak távolról hallottam az emelvény felől jövő egyhangú, néha 

megszakadó hangokat. 
 

Egyszerre csak a saját nevemet szólító hang hasított belém: 
 

– Nagy Iván! 
 

Hirtelen felébredtem. Élesen láttam az előttem álló hátát, a hideg, 

mélykék eget, és a nap is kellemetlenül vágta belém sugarát. 
 

– Igenis! – vágtam rá önkéntelenül, majd a vigyázzállásból jobbra kiléptem. 

Előírás szerint a két sor között előre indultam, és az elválasztó domb előtt, még 

mindig menetelve, hátraarcot csináltam. Vigyázzban felálltam szemben az 

oszloppal, mereven a kastély teteje felett úszó felhőre figyeltem. 

– Mit csinálhattam? – kutattam magamban. A körletben rend volt körü-

löttem. Nem késtem el sehonnan. Nem verekedtem. Függelemsértést sem 

követtem el. Legalábbis nem tudok róla. Akkor most miért kell itt állnom? 

– És most jön a legsúlyosabb bűn, amit ez a szerencsétlen társuk kö-

vetett el, és amire még nem volt példa ebben az intézetben – hallottam 

az emelvényről – Ez az imperialisták elvetemültségét a legékesebben bi-

zonyítja, hogy még közénk is befurakodnak. 
 

– Nagy Iván – fordult felém az ügyeletes tiszt – Hogy süllyedhettél ide, 

hogy idegenek zsoldjába szegődve, alattomosan kigúnyoltad a nyu-

gaton börtönbe vetett, véres kínzásokat, éhezést elviselni kényszerülő 

békeharcosok egyikét, aki értünk, így te érted is vállalja a szenvedést?! 

Mondd meg ezt nekünk! Felelj! 
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Majd a többiek felé fordulva így méltatlankodott tovább: 
 

– Nézzétek! Nem felel! Annyira megátalkodott, hogy nem általotta a 

nyirkos börtönben sínylődő Pablo Neruda költőt Rabló Nerudának 

szólítani a levelében. – Felháborító... gyalázat...Mit is mondjunk erre? 

Nincs szó – s közben egy nagy, kétes tisztaságú zsebkendővel izzadó 

homlokát, nyakát törölgette, s időnként az orrát fújta. 
 

Úgy éreztem, el kellene tűnöm. A kastély teteje a végtelenbe emel-

kedett, az előttem álló oszlop hátrahúzódott, a tér köztem és a körü-

löttem lévő emberek és dolgok között végtelen nagyra tágult. Értem is 

jönnek majd holnap a katonák az autóval, mint a múltkor a két túlkoro-

sért, mert villanyoltás után kuncogtak a takaró alatt, nevetgéltek valami 

viccen, ami szeretett vezérünkről szólt? De mit csináltam én? Két hete, 

amikor ebéd után a tanulóban levelet kellett írnunk a nyugaton bebör-

tönzött békeharcosoknak, én a féltett százas tollhegyemmel írtam, hogy 

lássa, mennyire tisztelem őt. 
 

– A büntetés... a büntetés nem lehet más, ...mint nyolc óra karcer! – dör-

gött fölöttem az ítélet. És a büntetést ebéd után azonnal meg kell kezdeni! 

A világ körülöttem hirtelen lenyugodott. Csak karcer. Ott az üres szo-

bában, szemben a csupasz fallal kibírom. Utána éjszaka a meleg lópokróc 

alatt visszaálmodhatom magam a nyári falusi udvarunkra, a kis körtefa alá. 

– Vigyázz! – ébresztett fel a vezényszó. – Irány az ebédlő, in-dulj! 
 

A menetoszlop elhaladt előttem. Egyedül maradtam az üres alakuló téren. 

Az ügyeletes tiszt lejött a lépcsőn, majd alig hallhatóan odavetette: 

– Mielőtt a karcerbe mész, várj meg az ügyeletes szoba előtt! 
 

Az ebédlőben az az undorító hideg, párás nedvesség fogadott, étel-

szag, zaj. Nem volt kedvem megenni azt a ragacsos barna valamit, ami-

nek babfőzeléknek kellett volna lennie. Állandóan az kínzott, hogyan 

követhettem el ezt a hibát. Még az ügyeletesi szoba előtt is ezen 

tépelődtem, amikor megjelent az ügyeletes tiszt Gárdaival, aki állattant 

tanított, délutánonként pedig tornaedzéseket tartott. 
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Most is, mint mindig, a szekrényzár fémrúdját, mint valami pálcát 

forgatta az ujjai között. Ezzel serkentette a lustálkodókat. Az intézetben 

úgy éreztük, hogy a parancsnoknál is nagyobb hatalma van, pedig csak 

nevelőtiszti beosztása volt. 
 

Vigyázzba vágtam magam: 
 

– Ügyeletes tiszt elvtárs, Nagy Iván a kihallgatásra megjelentem! 
 

Az ügyeletes tiszt ijedt meglepetéssel nézett rám, majd elsápadva 

Gárdaira pislantott, és tőle szokatlan hangnemben rám ripakodott: 
 

– Mit keresel itt? Én nem hivattalak! A büntetést megkaptad, azonnal 

jelentkezz a naposnál, hogy kísérjen a karcerba! Valamit félreértettél! 

Mit állsz még itt? Lépj már le! 
 

Egy pillanatra vigyázzba merevedtem, majd egy balra át után leléptem. 
 

– Állj! – hallottam Gárdai hangját, – valamit elfelejtettél! 
 

– Igenis! – mondtam, majd az ügyeletes tiszthez fordultam: 
 

– Ügyeletes tiszt elvtárs! Engedélyt kérek a távozásra! 
 

A megzavarodott arcú ember kinyögte: 
 

– Az engedélyt megadom! 

Most már elmehettem. 

Két hónap múlva egy szombaton hívtak a beszélőre. Ilyenkor szokott 
 
meglátogatni bennünket az állami anyukánk vagy apukánk, ahogyan a 

számunkra kijelölt gyámokat neveztük. Nekem egy áldott teremtés 

jutott. Azt hiszem, neki köszönhettem, hogy életem e sötét korszakát ép 

emberként kibírtam. Családos volt, két égetni való kiskölyök anyja, 

akiket imádott, és engem, éreztem, szeretett. 
 

A kis szobában, ahol találkoztunk, asztalok és székek álltak szétszór-

va, néhánynál már ültek. Egy távol eső helyre mi is letelepedtünk. Kér-

dezte, hogy vagyunk, mit hozzon legközelebb. Átadta a srácok üdvözle-

tét, majd úgy mellékesen, de előtte körbepillantva, elém tolt egy gyűrött 

papírt, aminek a fejlécén szemem elé szökött a felírás: Rabló Neruda. 
 

Közben feddőleg suttogott: 
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– Panaszom van rád, mert még most se figyelsz az írásodra! Tudom, 

hogy százas tollal akarsz írni, mint a történelem tanár urad, de ahhoz 

meg kell tanulnod, hogyan kötöd a betűket egymáshoz. Látod? Nem 

mindegy, hogy felülről kötöd a P-hez az á-t, vagy alulról! Máskor 

figyelmesebb légy! 
 

Ujjával rámutatott a P-re, rövid ideig hallgatott, majd újra megszólalt: 
 

– Különben azt mondják, az utóbbi időben jobban tanulsz. Legyél is jó, 

így nekem és neked is jó lesz. Ugye, figyelsz majd magadra? 
 

(2012.)



 
 
 
 
 
 
 

 

Tanulmányok



Ungvár – Németi Tóth László Versei (1816.) 

 

A magyar irodalom egy különös sorsú és különös utóéletű költőjének, 

Ungvár – Németi Tóth Lászlónak első jelentősebb verskötetét szeret-

ném a következőkben bemutatni. El kell ismerni, hogy neve nem hang-

zik ismerősnek a magyar irodalmi köztudatban, bár az utóbbi időben 

gyarapodik azoknak a száma, akik munkásságának feltárására töreked-

nek. Rövid élet jutott a költőnek – 1788 és 1820 között élt – s mégis, 

torzó mivoltában is gazdag, jelentős életművet hagyott hátra. Sorsa két 

vonatkozásban is tragikusnak mondható: korán meghalt, s munkássága 

elismertetése is hosszú időt vett igénybe. Jellemző, hogy ismertsége éle-

tében csak Kazinczy körére korlátozódott, később Toldy Ferenc írt róla. 

Az első összefoglaló monográfiát Rákóczy Géza 1892-ben készítette 

egy magángimnáziumi értesítőben. Érdemi feltámadása és a magyar 

irodalomba való beemelése Weöres Sándor nevéhez fűződik, aki 1943-

ban a Diárium című folyóirat 12. számában jelentetett meg egy esszét, 

majd a Három veréb hat szemmel című gyűjteményében is szerepeltette. 

Ungvár-Németi munkássága iránti kutatás Weöres Psyche című művé-

nek megjelenése után élénkült meg, ugyanis ebben a műben jelenik meg 

Ungvár-Németi Tóth László emberi és költői alakja. Merényi Annamá-

ria életútját igyekezett feltárni, Tóth Sándor Attila pedig „Az istenülés 

dicsősége” című művében költői portréját rajzolta fel. 
 

Ha ezt a nem túl gazdag szakirodalmat áttekintjük, Ungvár-Németi Tóth 

László ellentmondásos értékelésével találkozunk. Kazinczy elsősorban saját 

irodalmi eszménye megtestesüléseként üdvözölte, Toldy és Rákóczy inkább 

életrajzi – filológia oldalról próbálta megközelíteni. Weöres modern 

költőnek tartotta, aki költői attitűdben, eljárásmódban megelőzte korát, s a 

XX. századi költőkkel vált egyenrangúvá. Tóth Sándor inkább saját korában 

igyekszik elhelyezni a költőt, s bár direkt módon nem száll vitába Weöres 

megállapításaival, elsősorban a romantikát 
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megelőző magyar klasszicizmus első képviselőjeként értékeli, és költői 

teljesítményét nem tartja olyan szintűnek, mint Weöres. 
 

Ungvár-Németi irodalmi munkásságát a kornak megfelelően az iskolai 

oktatás keretében kezdte Sárospatakon. Kistokaji származású volt, aki 

Sárospatakon teológiát tanult, és az irodalmi tevékenységgel eközben is-

merkedett meg. Különösen nagy hatással voltak rá Kézy Mózes költészete 

és szónoklattana, valamint Somossy János görög órái. Ő maga azt állítja 

Kazinczyhoz írott levelében, hogy először a XVIII. század első évtizede-

inek egyik divatos áramlatát, a latin nyelvű árkádiás költészetet követve a 

közép- és felsőoktatásban, valamint a tudományos életben is jelenlevő latin 

és görög nyelvért rajongott, és azon igyekezett önkifejezési formákat 

keresni. Bár ez tulajdonképpen az osztrák elnémetesítő törekvések idősza-

ka, mégsem lát ellentmondást abban, hogy eleinte ő is német nyelven alkot. 

Arról számolt be Kazinczynak, hogy a magyar nyelvű versszerzésre Ka-

zinczy Szívképző regéinek olvasása, illetve az abban lévő érzékeny szépség 

buzdította. Megismerkedve Révay munkásságával, „olyan kedvem jő a ma-

gyar nyelvhez, hogy már tsak nem szégyenleném magyar voltomat, hanem 

még ditsekedném is Kazinczyval, nyelvemmel és nemzetemmel.” 1 

Valószínű, hogy ennek a szemléletváltásnak tulajdonítható a hagyatékában fellelt 

kéziratos Niza – ciklus is, melynek poétikai koncepciójában felvilágosodás kori 

költészetünk egyik útjának csokonais kísérletét látjuk. Témája és szerkezeti 

felépítése Csokonai Lilla – ciklusát követi, de míg Csokonai a Lilla ciklusba más 

költeményeket is beledolgozott, Ungvár-Németi a szerelem egy-egy mozzanatát 

fogalmazza meg, melyek ebbe a ciklusba készültek.2 Ungvár-Németi epikus jellegű 

kompozíciót alkot, melyben az érzékenység lesz a meghatározó, de ez a fogalom itt 

érzéki vagy erotikus jelentésben is értelmezhető. Beleillik az érzékenység kultusza 

nyomán kibontakozó polgári individualizmus érzelmi világát 
 
 
1 Idézi Tóth Sándor Attila: Az istenülő dicsőség, Szeged, 2001. Gradusz ad Parnasszum, 30-31.  

2 Csikós Zsuzsanna – Fáy Zoltán: Ungvárnémeti pályakezdése, Új Holnap, 41. évf. 10-

17., és ugyanők a Fővárosi könyvtár Évkönyve, Bp., 1994. 23. kötet, 19 – 25.) 
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bemutató vonulatba.3 Érdekes viszont formai megoldása: vulgáris nyelven meg-

szólaló dantei költészetfelfogásra emlékeztet, csak az ékesszólásra (szépen meg-

formált köznépi nyelvezete) és a zenére (rím) figyelő poétikában gondolkodik. 

Ungvár-Németi ezt a művét egyébként eltitkolta a kortársak előtt, csak az 1816-os 

kötet egyik versében emlékezik meg róla. Bécsi hagyatékában – ahol orvos-

tanhallgatóként tanult – nem található, Rákóczy Géza nem is tud róla. Ennek 

magyarázata abban keresendő, hogy 1810 után a Rhédey gyerekekkel – akiknek 

nevelője volt – Eperjesre ment tanulni, és itt fordulat állott be irodalom – és 

nyelvszemléletében. Itt kapott indíttatást a magasabb szellemi körökhöz való 

kapcsolódáshoz, amit akkor Kazinczyék képviseltek, és a pályamódosításához, ami 

az orvosi tanulmányok felé irányította. Két személyiség hatott rá: Karlovszky 

Zsigmond, aki a német, francia és ógörög nyelv tanára volt, és őt az ógörög nyelv 

szerelmesévé tette olyannyira, hogy saját korában igazi hazai és nemzetközi 

elismerést az 1818-ban kiadott Ungvárnémeti Tóth László görög versei magyar 

tolmácsolattal című művével ért el, melyet több nyelvre is lefordítottak. A másik 

személy Krieger Keresztély orvos volt, akinek hatására a medicina felé fordult és 

elmélyítette filozófiai, természettudományos ismereteit. Tudta, ha terveit meg 

akarja valósítani, akkor nemcsak pályáját kell módosítania, irodalmi szemléletén is 

változtatnia kell – alkalmazkodva Kazinczy szemléletéhez. Ennek a felismerésének 

jegyében született meg az 1816-os verskötete. 
 

Magának a kötetnek a megjelenése szorosan kötődik a Kazinczyval 

való kapcsolatfelvételhez és barátsághoz. Toldy Ferenc és a Rákóczy– 

monográfia ezt az eperjesi éveknek tulajdonítja, a Kazinczy levelezés-

ben azonban ennek nyomát sem találjuk. Merényi Annamária szerint a 

kapcsolat kezdete 1814 késő tele, kora tavasza lehetett, amikor márci-

usban Ungvár-Németi Tóth László ismét Patakon tartózkodott: termé-

szettudományos tanulmányokat akart folytatni, hogy előkészítse azzal 

az orvosi képzésre való felvételét. Bár ehhez még Kazinczy segítségét 
 

 
3 Tóth Sándor i.m. 21 – 22. 
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is igénybe vette, a pataki tanári kar nem engedélyezte számára az órák 

látogatását. Minden esetre ekkor innen postázta leveleit Széphalomra, és a 

levelezésben 1814. márciusában felbukkanó első levél már folyamatban 

lévő kapcsolatról tanúskodik. Merényi hívja fel a figyelmet az egy évvel 

későbbi, március 15-i levélre, melyben az ifjú poéta barátságuk egy 

esztendős fennállását ünnepli.4 A mi számunkra a fent említett levél több 

szempontból is fontos. Megtudhatjuk belőle, hogy a fiatal költő már ekkor 

görög verseket és egy kötettervet ajánl a széphalmi mesternek. Megírja, 

hogy dolgozik a Nősző Arisztip című vígjátékán, a Nárcisz című 

szomorújátékon, készen van már néhány ódája, epigrammája, két 

episztolája és két balladája. Nemcsak kikéri Kazinczy véleményét, arra is 

felkéri, hogy mutassa meg műveit Kiss Jánosnak, és a görög versek 

recenzálására nyerje meg Kölcseyt. Ez a levele – mint ahogyan a későb-

biek is – irodalmi tájékozottságáról tanúskodik, főképpen Gleim, Schiller, 

Matthisson, Gessner, Wieland, Klopstock neve fordul elő nála, akik 

Kazinczy levelezésének is sűrűn emlegetett alakjai, hiszen majdnem 

mindegyiket fordította. Ungvár-Németi Tóth László műveit tanulmá-

nyozva azt tapasztaljuk, hogy bár hatott rá a szentimentalizmus, Gessner 

idillköltészete és Gleim ekkor már anakronisztikusnak ható rokokó 

költészete erősebb nyomot hagyott költészetén. A klasszikusok közül 

Szappho, Ovidius, Horatius hatása mutatható ki. A levelekből nemcsak 

olvasmányairól, elméleti tájékozottságáról is hírt kaphatunk, elsősorban a 

német Eschhenburg nevét említhetjük. 
 

Ungvár-Németi és Kazinczy kapcsolata egyre szorosabbá válik, Kazinczy 

lelkesen fogadja. Művei kiadásával kapcsolatosan és megélhetési gondjaival is a 

széphalmi mester segítségét kéri. Miközben 1814-ben Pestre megy az orvosi 

egyetemre, lelkesen készíti elő első kötete megjelenését, ami az egyik irodalom-

pártoló nemes, Máyerfy Xavér Ferenc támogatásával Trattner János Tamás 
 

 
4 Merényi Annamária: Adalékok Ungvárnémeti Tóth László biográfiájához, ItK. 2002/3 – 4. sz. 357. 
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nyomdájában el is készül Ungvár – Németi Tóth László versei 1816 címmel. 

Ez a kötet jelentős állomás munkásságában, mert összefoglalása az irodalom-

ról, az életről, filozófiáról, az emberi létezésről eddig kialakult felfogásának, és 

felmutatása annak a költői mesterségbeli tudásnak és színvonalnak, ameddig 

eljutott. Mint később látni fogjuk: összegzés ez és kiindulási pont egy másik 

irányba. Ezt az új vonal felé mutató tendenciát Ungvár-Németi Tóth László 

költészetfelfogásának fejlődése biztosítja. Igaz ugyan, hogy ekkor még sok 

minden köti a felvilágosodás kora irodalomtudatának ahhoz az általánosan 

elterjedt felfogásához, mely szerint a költészet a tudományok felvezető lépcső-

foka. Ne felejtsük el, orvosnak készült, s ebből adódóan a poézist is tudomány-

nak tartotta. A korabeli irodalmi köztudatban ezzel nem állt egyedül, mert a 

tudomány és a művészet még sem a köztudatban, sem az irodalmi felfogásban 

nem vált el egymástól Magyarországon. Ebben az időben még Ungvár-Németi 

nem ismeri Kantot, aki külön diszciplinává tette a szépművészeteket. 
 

Felfogása ekkor közelít az orfikus költői felfogáshoz, amennyiben a 

költőt emberfeletti titkok, különböző misztériumok tudójának tartotta. 

Kazinczyval ellentétben a költői alkotás folyamatában a szívnek, az 

érzelmeknek tulajdonított nagyobb szerepet. Ezzel később a pindaroszi 

hagyományhoz kapcsolódik: Pindarosz kötészetének szellemiségét, a 

furor poeticus-állapot teljességre törekvő megvalósulását vélte követen-

dőnek. Erre azért szükséges kitérni, mert kötetének kettős szerkezetét ez 

a költészetfelfogás tartja egységben. 
 

Ha megvizsgáljuk a kötet szerkezetét, először az tűnik szembe, hogy a 

költő a verseket műfajok szerint csoportosította. Természetesen ez nem az ő 

találmánya volt, Kazinczy már Berzsenyi kötetének megszerkesztésekor is 

ezt ajánlotta, s a korabeli poétikai felfogásból is ez következett. Kant 

megjelenéséig nem beszélhetünk elméleti esztétikai rendszerről, és ezért 

elsősorban Horatiusra, Quintillianusra, Arisztotelészre alapozódó különféle 

poétikák és retorikák adtak eligazítást azoknak, akik költészettel 

foglalkoztak. A műfajok szerinti csoportosítások – Arisztotelészre vissza- 
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menően – sajátos elvet követtek: a szerzői beszédre alapoztak. Külön 

vették azokat, amikor a szerző maga beszél, elkülönítették azoktól, 

amelyben másokat is beszéltet, és a tanító célzatúaktól. Ezek a lírának, 

az epikának, episztolának és a drámának felelnek meg. Ehhez járult még 

természetesen az a rigorózus ízléskövetelmény, hogy a társadalmi rang 

szerinti témához a megfelelő hangnemet, a megfelelő műfajt és a 

műfajhoz a megfelelő stílusárnyalatot kellett megkeresni. Ez volt 

Kazinczy alapelve, amikor az irodalmi nyelvújítási harcba belekezdett. 
 

Ebből következik aztán, hogy Ungvár-Németi verseskötete négy szerkezeti 

egységre tagolódik. Az elsőbe az ódák, epigrammák kerültek: az ódák nyitnak, 

azt követik a lírai epigrammák, a románcok folytatják, melyek inkább epikai 

jellegűek és egy epitalamion, amelyik a hagyományos, a barokkból származó 

alkalmi vers funkciójával ellentétben a házasulandó pár házasságának történetét 

mondja el. A második szerkezeti egység a költő által apológoknak nevezett 

költeményeket tartalmazza: a tanmesék azon változatai, melyek egy erkölcsi 

tanulság vagy jelenség szemléletessé tételére történeteket mondanak el. Ezen 

belül is három csoportot különíthetünk el: az első és második csoportba 

fordítások, átdolgozások kerültek Phaedrusz és a francia Florian meséiből, a 

harmadik csoportot pedig Ungvár-Németi saját apológjai alkotják, főleg a 

kritikusokkal és a kritikával foglalkozik bennük. A kötet harmadik nagy 

csoportját az episztolák, mint a tanító célzatú műfajok reprezentánsai alkotják, 

melyekből négyet találunk a kötetben. A negyedik szerkezeti egység Nárcisz, 

avagy a gyilkos önszeretet címmel egy dráma. Végül a kötetet a Glossák című 

fejezet zárja, amelyben magyarázatot ad egyes fogalmakhoz és nevekhez, de 

ugyanitt fejti ki a költészetről, a nyelvújításról, és a verselésről a nézeteit. Ez a 

beosztás megfelel a korabeli szemléletnek, a líra, epika, tanítóköltészet, dráma 

sorrenddel. 
 

De van ennek a kötetnek egy mélyebben húzódó, belső szerkezete is. 

Érdekes, hogy a kötet Az agrai felesküvés című költeménnyel kezdődik, 

ami a költői beavatással foglalkozik és a Nárcisz–szal, a költő tragédiájával 
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fejeződik be. Ez a keret arról tanúskodik, hogy a kötetben arról van szó, hogy 

egy költő hogyan látja a világot, milyen a létélménye, filozófiailag hogyan 

értelmezi a valóságot és önmagát, és hol találja meg e létezésben a költő helyét. 

Ez a közvetlen olvasási szinttől egy magasabb szféra, ez szervezi a megadott 

hagyományos kereteken belül a költemények sorrendjét, egymáshoz való 

viszonyát. Így az egyes műfajok és az egyes költemények magyarázzák, 

ellenpontozzák egymást, és a köztük lévő feszültség magasabb szinten 

egyenlítődik ki. Ez az, amit Weöres észrevett Ungvár-Németi Tóth László 

költészetében, és ez valóban hozzákapcsolja a modern költészethez. 

Ebből is következik még néhány olyan vonás, amit kritikaként fogal-

maztak meg vele szemben. Elsősorban a műfajok elmosódottságát rótták fel 

neki, különösen az epigrammák esetében, és értetlenül álltak a románcok 

közbeiktatása előtt is. Ugyanis még egy szerkezet kitapintható ebben a 

kötetben. Az ódák első részében, mint említettük, a költői beavatásról 

értesülünk, de ugyanakkor itt kapjuk meg a világról alkotott kiindulási 

helyzetképet is. A magyar nemzethez című óda a korabeli helyzetet 

fogalmazza meg: van benne történelmi visszatekintés, de a magyar 

történelem értékének a szellemi előrejutást tartja, s nem a harci dicsőséget. 

A világosság című óda filozófiai költemény: a világ teremtődéséről, a fény 

elterjedéséről a felvilágosodás gondolatainak megfelelően szól, melyet 

Weöres egyenrangúnak érzett Vörösmarty Éj–monológjával. Bizonyos 

közvetett utalás történik a korabeli viszonyokra a Marius-hoz Karthagó 

düledékein című ódában, mely Napóleonra való utalás, akinek híve volt. 

A Cseresnyés Sándor barátomhoz című óda pedig a költészet 

hatalmáról szól Arion történetének felidézésével. Ezek a versek 

természetesen összetettebb jelentéstartalmúak, a látens tartalmak más 

költeményeknél erősödnek fel. 
 

Az ódák következő csoportja, amit Weöres barokk bókverseknek 

nevezett el, egy–egy hölgyhöz szólnak, bennük azok az életértékek fo-

galmazódnak meg, melyek Ungvár-Németi Tóth László szerint az élet- 
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nek adnak értelmet: a szerelem, a barátság, a költészet, a természet és az 

ember fizikai szépsége. Az epigrammákban és a románcokban egyrészt 

ugyanezeknek az értékeknek a felmutatása történik meg, másrészt a 

negatívumok ostorozása. Ugyanakkor ezekben filozófiai gondolatok is 

megjelennek: a lélek egységéről szóló platoni tanítás, vagy a gondolko-

dás módszerei. Szemléletére talán legjellemzőbbek a következő sorok, 

melyekben természettudományos képpel fejez ki filozófiai gondolatot: 

 

Önts az agyagra savanyt, ki repül a szénszesz az égbe, 

 S más újabb testté változik a’ kis agyag.  

Rontsd le por – alkatomat, beomlik Lelkem az égbe, 

 S más újabb testté változik a kis agyag. – 
 

XXXIX. Az Ember Alkatja 

 

A művészetekkel kapcsolatos annak a kérdése, hogy hasznos vagy 

szép legyen: bár hajlik a szép felé költőnk, ebben a kérdésben ekkor 

még igazán nem tud dönteni. 
 

A románcok a nemzeti gondolat ébresztését, erősítését szolgálják. 

Ezek, ugyanúgy, mint a korabeli írások, szentenciával végződnek, de ér-

dekes, ahogy Ungvár-Németi a merev előírás határait feszegeti: az At-

tila és Marul mintha a művészet hatalmáról vallott nézeteinek ironikus 

megkérdőjelezése lenne. Az Árpád és Zalán című a fehér ló monda 

feldolgozása, az ezután következő művek összegzések. Az epitalamion 

a magánélet értékeinek felmutatása és összefoglalása, az intim szféra 

megjelenítése. Az ezt követő episztolák a megelőző gondolatmenet 

összefoglalásai: filozófiai szintre emelése a létértelmezésről, a 

filozófiáról és a költészetről vallott nézeteknek. Ez központi rész a 

köteten belül, s az egészet összefoglalja és lezárja a Nárcisz történet. 
 

Ha közelebb akarunk kerülni a kötetben kifejeződő életérzéshez, vi-

lágfelfogáshoz és világszemlélethez, elsősorban Ungvár-Németi filozófiai 
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nézeteiből kell kiindulnunk. Ő a felvilágosodás gondolatköréhez kapcso-

lódik, annak is szenzualista gondolatrendszeréhez: elsősorban Holbach, 

Helvetius és La Mettrie gondolataihoz. A szenzualisták számára az ismeret 

forrása az érzékelésen keresztül a valóság, ezért számukra nem a belső 

világ lesz a jelentős, hanem a külvilág. Ebből következik Ungvár-Németi 

emberfelfogása, mely különösen szépen fejeződik ki ez A széplelkű Ka-

zinczyhoz, Midőn kedves Lyánykáját tanítná című episztolájában: 

 

Én pedig azt tartom, hogy az én Természetem 
 

Semmi sem (érteni kell, mit mondok) mint csupa újabb S 

régi szokás, mellyet vagy Dajkám; vagy Nevelőim; Vagy 

Helyem, Állapotom; vagy némelly lelki Barátim; Vagy 

pedig a’ Könyvek, mellyek kezeimbe akadtak; Vagy 

Honnom maga; vagy Honnom törvénye, szokása; Vagy 

Nyelvem; vagy az Iskola ábrázoltak előmbe…. 

– Nekem a’ Természet, akármint 
 

Gondolom azt, nem egyéb, mint egy kis tábla, – viasszal 
 

Bé huzatva, – egy olly szabados helyen, a’ hol akárki 
 

Hozzá fér, és minthogy üres, rá ütheti czímét: 
 

Majd pedig a’ Mester , mikor azt mind sorra tekinti, 

Egy línéat ki vakar; más meg hogy, mást megigazgat. 

 
Ebből az emberképből következik művészetfelfogása is, amelyet Egy 

 
nyilt – szívű öreg levele ALADÁRHOZ, az ifjú Könyv – Szerzőhöz 
 
című versében fejtett ki: 

 

A’ kik megnevetik, ’s le’ tiporják a’ nemes 

Ösztönt, Melly a’ lágy kebelet szent tüzzel fűti; 

vagy azt is, Azt a’ kis just is ki akarják venni az 

Ifjú Markából, mellyet neki a’ természet ajánlott, 
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Hogy lásson, halljon, hogy az indulatokra hevüljön, 
 

Hogy szépet, ’s gyönyörüt érzéseit öszve kevervén, 
 

Hangjain a’ mások kebelökbe is által folyjon. 
 

Mert mi az a’ Költés, ha nem ez? 

 

Létértelmezésben antisztoicista: a földi lét értékeinek tisztelete jel-

lemzi és másokat is erre buzdít. A földi lét értékeinek elvesztését tragé-

diaként éli meg. Sennovicz Mátyás úrhoz írt episztolájában, melyben 

vigasztalja fia elvesztésekor, és a gyászoló apát érzelmei vállalására bá-

torítja. A világ felé forduló szemléletből következik egy sajátos etikai 

kérdés felvetése: az önszeretet problémája. Költőnk különbséget tesz ká-

ros és nemes önszeretet között. Vinczéhez, a’ Szint – vesztésről című 

episztolájában a következőket írja: 

 

A’ Nemes Önnszeretet nem gyülöl másokat, ámbár 
 

Tudja, mi kell neki, ’s nem szégyenli, hogy ember az ember… 

 

Ha Ungvár-Németi kötetét a művészi megoldás felől közelítjük meg, 

kétségtelenül elsősorban a klasszicizmus irányzataiban az idilli árkádiai 

költészet, de a rokokó hatását érezzük rajta. De itt nem ezeknek az 

irányzatoknak utánzásáról van szó, hanem egy emberibb világ felé forduló 

költő használja fel ezen irányzatok eszköztárát saját világa meg-jelenítésére. 

Érdekes az az írói attitűd, ami tetten érhető ebben a kötetben: tartózkodik a 

közvetlen érzelemkifejezéstől, közvetetten jelennek meg azok, s ezzel a 

modern költészet felé mutat. Igyekszik fellazítani a klasszicizmus költészeti 

szabályait: az allegorikusságot, a tanító cél-zatosságot és a 

szentenciózusságot. Mindezt közvetve: leírt jelenteken keresztül és a 

mitológia metaforikus felhasználásával, átformálásával, je-lenetezésével éri 

el. Törekszik a versek megszerkesztésére, főleg a párhu- 
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zamot, az ellentétet és a fokozást kedveli. A verszárlat merev 

szentenciáit azonban nem sikerült teljesen oldania. 
 

Ha stílusát és nyelvét tekintjük, könnyű dolgunk van, mert nézetét a glosz-

szákban fejti ki. A nyelvújítás híve, de sajátos módon úgy látja, hogy Révay 

nyelvszemlélete és nyelvművelő tevékenysége, valamint Kazinczy nyelvújítá-

sa összeegyeztethető. Erről tanúskodik egyik sikeres epigrammája: 

 

  Hogy roszszúl ne beszélj, olvasd a’ Révay könyvét; 
 

Hogy szépen szólhas, erre Kazinczy tanít. – 
 

Révay és Kazinczy 

 

Ungvár-Németi hasznosnak tartja a régi szavak felújítását, és ez az, 

amit Kazinczy ennek az 1816-os kötetnek a megjelenésekor kifogásolt. 
 

Magának a műnek a fogadtatása, mint már említettük, nem volt 

egyértelmű. Amikor megjelent, egy szűkszavú tudósítás közölte az ese-

ményt. Kazinczy lelkesedéssel fogadta, de később a klasszicista irodalmi 

eszmény nevében kifogásokat hangoztatott, ami nem részletekbe menő 

elemzést jelent, hanem a szokásos elvek számonkérését. 
 

Legrészletesebben Terhes Sámuel, sárospataki pap–költő kritizálta meg: 

Tükröcske egy fickó poéta számára: Első darab azon esetre, ha a Ficzkó 

nem szelidül címmel. Hangnemében, színvonalában méltatlan kirohanás 

volt ez az írás Ungvár-Németi Tóth László ellen. Az okot az adta, hogy 

költőnk a Glossákban kritizálta a rímes verselőket és azokat a költőket, akik 

a közízlésnek engednek. Terhes Sámuel ezt magára értette, és elsősorban 

versfelfogása miatt támadta Ungvár-Németit, aki a korabeli ún. kádenciás 

verssel szemben az ütemes verselés híve volt. Terhes támadta a mitológiai 

elemek felhasználását is, nem értette meg, milyen célból és miért formálja 

át Ungvár-Németi a mitológiai fogalmakat és történeteket. Stílusa 

értetlenségét is kifogásolta, támadást indított antisztoicista nézetei ellen, és 

ízléstelen módon Ungvár-Németi nézeteit a költő előny- 
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telen testalkatára vezette vissza. S nem ez volt az utolsó kirohanása elle-

ne, az 1818-as görög verseket is megtámadta… 
 

Figyelemre méltó Kazinczy körének reagálása a kötet megjelenésére. 

Ekkor a kör már felbomlóban van, a tagok már az új szellem hatása alatt 

vannak, és a romantika felé tájékozódnak. Természetes, hogy ezt kérik 

számon Ungvár-Németitől is. Szemere az érzelmet hiányolja belőle, nem 

veszi észre a közvetett kifejezési módszert. A többiek is ezt bírálják, és elí-

télik a túlzott mitologizálást, közülük még a legtartózkodóbb Kölcsey volt. 
 

Ha végül értékelni akarnánk Ungvár-Németi 1816-os verskötetét, egy 

átmeneti korszak átmeneti produkciójának tarthatjuk. A kötetre, amely-

ből dolgoztam, Erdélyi János hagyatékában találtam rá felvágatlanul, 

ami Erdélyi János érdektelenségét jelezheti. Akkor még magában Ung-

vár-Németiben sem tisztázódtak teljesen az új szellem követelményei – 

bár arra alkatilag alkalmas volt. Erősen kötődött még egy előző korszak 

filozófiájához és formakincséhez. Ha új mondandója volt is, a régi 

forma módosításával próbálta azt kifejezni. Mindezek ellenére ennek a 

korszaknak egy kiemelkedő egyénisége volt, és ezt Weöres Sándor 

nagyon jó szemmel ismerte fel. 
 
(2007.)



A költő Bessenyei György 

 

A magyar irodalmi köztudatban Bessenyei neve az 1772-ben 

megjelent Ágis tragédiájához, a magyar nyelv fejlesztése érdekében 

megírt röpirataihoz (Magyarság, Jámbor szándék) és a Tarimenes 

utazásához kapcsolódik elsősorban, úgy tartjuk, hogy fellépésével 

kezdődött meg a magyar felvilágosodás irodalma. Hogy vele új dolog 

indult el a magyar irodalomban, azt a kortársai is érezték, és Toldy 

Ferenc volt az, aki az utókorra örökítette ezt az ítéletet.5  
Bessenyei 1747-ben született a Szabolcs megyei Bercelen, 1755-60 kö-

zött a sárospataki kollégiumban tanult, de apja kivette az iskolából. Egy 

ideig otthon folytatta tanulmányait, de azt is abbahagyta. 1765-ben állt be 

változás az életében, amikor felvételt nyert Mária Terézia testőrségébe, ahol 

két bátyja már a testület megalakulása óta szolgált. Bessenyei, a falusi 

középnemes Bécsben élénk szellemi életbe csöppent, az udvar állandó 

kapcsolatot tartott fenn az európai szellemi központokkal, a felvilágosodás 

gondolatai népszerűek voltak. Maga a királynő is a felvilágosodott 

abszolutizmus kiépítésére törekedett, de bécsi polgárság igyekszik a 

felvilágosodás eszméit saját törekvéseinek igazolására felhasználni, és saját 

képére átformálni. Bessenyei részese lesz ezeknek a küzdelmeknek, mivel a 

testőröknek, hogy feladataikat elláthassák, meg kellett tanulniuk a francia 

nyelvet, tökéletesen kellett tudni a németet, és a társadalmi élethez 

hozzátartozott a korabeli tudományos eredmények ismerete is. 
 

Bessenyei sajátos helyzetben volt, mert ő előzőleg nem sajátította el azo-

kat a klasszikus ismereteket, amit testőrtársai, neki mindent elölről kellett 

kezdenie. Hihetetlen szorgalmának köszönhetően nemcsak pótolta a hi-

ányosságait, hanem kortársai között a legműveltebb és legtájékozottabb ifjú 

lett. De nemcsak ezek a törekvések hatottak rá. Amikor Bécsben volt, 
 
 
5 Toldy Ferenc: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig 

(1867.) – hasonmás kiadása 1987-ből 
 

43 



kiéleződtek az ellentétek az uralkodó és köznemesség között. A magyar 

köznemesség ekkoriban már megmozdulni látszott: védte előjogait az 

uralkodóval szemben, és szellemi igényekkel lépett fel. Ennek a kor-

szaknak sajátos tendenciája volt az, hogy a régi vallásos (pietista) világ-

képpel szemben megnőnek a földi jelenségek értékei, és maga az erkölcs is 

laicizálódik. Megjelenik egy olyan törekvés, hogy az erkölcs némileg 

függetlenedjen a szigorú vallási tanításoktól, és a világi élet segítője, az ab-

ban való eligazodás eszköze legyen. Az irodalomban meg is jelennek ennek 

a törekvésnek a kifejezői, először csak az egyházi értelmiség körében, de 

utána már a kimondottan nemesi származású költők (Orczy Lőrinc, Bar-

csay Ábrahám) között is. Bessenyei elsősorban hozzájuk kapcsolódott. 
 

Az irodalom területén is változás történik, ugyanis az eddigi merev 

klasszicista esztétikával szemben formálódni kezd egy újfajta költőtípus, akik 

már nem a szabályokban előírt témákat verselik meg, és nem ragaszkodnak 

feltétlenül a klasszikus forma eszközeihez, hanem inkább saját élményvilágukat 

akarják kifejezni. A Bécsben megjelenő fiatal nemes érzékeli e tendenciákat, 

bár számára a világ ellentmondások összecsapásának terepe, és úgy érzi, ahány 

ember, annyi törvény, mert mindenki a saját, egyéni céljainak megvalósítására 

tör. Felmerül benne a belső rendteremtés igénye, hogy a világot egészében 

lássa és felismerje az azt mozgató egyetlen törvényt. Ez emberi-költői–szellemi 

törekvésének kulcsa. Egész élete ennek a lelki békének megteremtésért vívott 

belső drámai küzdelem, vagyis az, hogy a felhalmozódó új ismereteket 

valamiképpen beépítse a régi barokkos keresztény-sztoikus világképbe. Meg 

kell jegyezni, hogy számára ez a törekvés nem úgy jelentkezik, mint filozófiai 

probléma, hanem mint belső személyiségbeli létkérdés, erkölcsi probléma. Úgy 

érzi, hogy a világban csak úgy tud szilárd pontot találni, ha ezt a kérdéskört 

megoldja. Mint látni fogjuk, a továbbiakban egész munkásságát és szorosan 

vett költői tevékenységét ez határozza meg: innen ered műveinek 

szenvedélyessége, személyessége és ugyanakkor állandó filozofikus töltete. 
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Bessenyei költészetének többféle megközelítését ismerjük. Voltak olya-

nok, akik nagy jelentőséget nem tulajdonítottak neki, voltak, akik megpró-

bálták a korabeli költészettel kapcsolatba hozni, kutatták modernségét, ma-

terializmus felé mutató tendenciáit, de az itt vázolt kulcs felfedezése Bíró 

Ferenc munkásságához kapcsolódik. Ő volt az, aki több jelentős munkában6 

hívta fel arra a figyelmet, hogy a Bessenyeiben forrongó belső küzdelem 

formát keresett magának, de nem kötődhetett egyetlen irodalmi ágazathoz, 

hiszen az egész világot akarta átfogni és annak problémáit megoldani. Így 

szükségszerű volt, hogy a témának megfelelően vagy lírában, vagy drámá-

ban, vagy röplap formában, vagy filozófiai tanulmányban, vagy regényben 

fejezte ki mondandóját, mint ahogyan az a korabeli angol és francia felvilá-

gosult gondolkodóknál is megfigyelhető. 
 

Alapproblémája az ember testi meghatározottságának felismerése és az 

ebből következő ellentmondások megoldása volt. Hozzákapcsolódott 

ezekhez a korabeli politikai kérdések megoldásának kényszere is. Itt is sajá-

tos ellentmondásba keveredett. Ő a monarchia híve volt, ugyanakkor a ne-

mesi-nemzeti törekvésekhez feltétlenül és teljes egyéniségével csatlakozott, 

annak egyik megfogalmazása volt az Ágis tragédiája. Hogy magyar 

költővé vált, ez utóbbi adta a döntő lökést. Amikor irodalmi munkásságát 

kezdte, fordításokkal foglalkozott: németről magyarra, magyarról németre 

fordított sikerrel, akár német költő is lehetett volna belőle. De mégis: 

elsősorban a nemzeti törekvések támogatását választotta. 
 

Igen sajátos költői ars poeticája. Indulásakor nem kész elmélettel jelentkezett, 

a költészetről vallott nézetei folyamatosan kristályosodtak ki, melyeket bihari 

remeteségében A természet világa című nagy filozófiai költeményében 

összegezett. Ide vonatkozó megjegyzései Barcsayhoz, Orczyhoz, Ányos Pálhoz 

írott episztoláiban, A Holmi című kiadványának tanulmányaiban lelhetők fel.  
 
 
6 Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai, Akadémiai Könyvkiadó, 1976.  
A felvilágosodás korának magyar irodalma, Balassi Könyvkiadó, 1998. 
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A költészet lényegének azt tartja, hogy kifejezője legyen az ember érzékeny-

ségének és gondolatainak, méghozzá formailag magas szinten. És itt meg kell 

állni egy pillanatra az érzékenység fogalmánál, amelynek gyökerei La Mettrie 

emberkép-felfogásához, valamint Locke szenzualizmusához kapcsolódnak: az 

ember érzékeire a külvilág hat, és az határozza meg érzéseit, gondolatait. De 

ugyanakkor ebben az érzékenységben benne van annak megítélése is, hogy mit 

jelent ez az ember számára. Ezzel a felfogással lázadt a keresztény pietista 

embereszménnyel és erkölcsiséggel szemben, és a földi élet értékei 

elismerésének jogosságát hirdette. Ugyanakkor a költészetet eszköznek 

tekintette az elvont tudományok, a filozófia terjesztésében, amelyek – úgy vélte 

– csakis a költészet eszközeivel hozhatók közel az olvasókhoz. A költő-olvasó 

viszonyában hangsúlyozta az olvasó szempontjait is, ezért tartotta fontosnak, 

hogy a költő gyönyörködtető és érthető legyen. 
 

Ha konkrétabban akarunk Bessenyei költészetéről beszélni, néhány 

dolgot jó tisztáznunk. Bessenyei külön verseskötetet nem adott ki, ver-

seinek lelőhelyeit egyéb munkáiban találjuk: Hunyadi László, Bessenyei 

György Társasága, Tolerancia, A Holmi, A természet világa címmel 

kiadott munkáinak toldalékában. Költeményeinek műfaji szempontból 

változatos a képe. Megpróbálkozott a kor divatos műfajaival, de ez nála 

nem szolgai útkövetés lett, mert a témák, amelyeket ezekbe be akart sű-

ríteni, a műfaji kereteket szétfeszítették. 
 

Műfajait az alábbiak szerint csoportosíthatjuk. Az első csoportba tartoznak 

az allegorikus-aforisztikus versek, amihez költészetének korai szakaszába írott 

12 verse tartozik, mint az Öröm, a Szépség, vagy az Unalom. Ezekben 

rendszerint egy elvont fogalmat személyesít meg, majd a klasszicizmus 

előírásának megfelelően szentencia-jellegű bölcsesség megfogalmazásához 

jutott el: az öröm nyájas gyermek, a mordság egy boglyás paraszt, a harag egy 

forró fazék, stb. a Házasság7 című költeménye kimondottan aforisztikus: 
 
 
7 Bessenyei György válogatott művei (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1987.) 26. 
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Pénz és szeretet kell a jó házassághoz, 

Különben ha e’ nincs, mindég gyötrelmet hoz. 

 
Számunkra érdekesebbek leíró versei, melynek nála két változata is volt. A 

magyar irodalomban ennek is nagy hagyományai voltak, melyekhez Bessenyei 

kapcsolódott, de el is tért azoktól. Az év- és napszak versekben (Az esztendőnek 

négy részeiről (Tavasz, Nyár, Ősz, Tél), A Tiszának reggeli gyönyörűsége, 

Eszter-házi vigasságok) nem egyszerűen csak a jelenséget veszi számba mitológiai 

toposzok felhasználásával, mert költeményeit átjárja a személyessége: a költő egy 

fix pontból szemlélődik, és engedi magára hatni a látványt. Így a jelenségnél 

fontosabb az a hatás, amit a megfigyelt jelenség a költőből kiváltott: az érzékeny 

költő éli át a természetet, azt az élményt, aminek részese volt, leírása ezért tűnik 

egyszerre realisztikusnak és modernnek. E versek közül legismertebb az a 

költeménye, amely megkap a megfigyelés részletes valóságával, mozgalmasságával, 

színességével és a költeményt záró szentenciája sem tűnik erőltetettnek. A költő 

önmagát is a természet részeként fogalmazta meg: 

 

Illyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, 
 

Gyakran jártam által örvényes folyását. 
 

Füzesei mellett sétáltam magamba, 
 

Fövényes lapályján és gondolatomba 
 

Szüntelen neveltem gyönyörűségemet, 
 

Részegítvén vele érzékenységemet. 
 

A tavaszi szagok orromba ütköztek, 
 

Mellyeket magokkal hordoztak a szelek. 
 

Illyen ez a hely, ahol életre születtem, 
 

S e nagy természetnek férfi tagja lettem.8  
A Tiszának reggeli gyönyörűsége  

 

8 U.o. 29. 
 

47 



Bessenyei év- és napszak verseiről általában elmondhatjuk, hogy a 

bennük szereplő leírások derűs, idillikus képeit ő is a természetben való 

gyönyörködés tág keretébe illeszti bele, ugyanazokból a toposzokból (pl. 

a tavasz a szerelem ébredése, a nyár az aratás megjelenítése, stb.) 

építkezik, mint a német és francia kortársak. De leírásai nem tartalmaz-

nak elmélkedő részleteket Isten és a természet viszonyáról, az Istenhez 

fordulás személyes gesztusa egyszer sem bukkan fel nála, noha ez 

gyakori motívum a korabeli versekben. Világnézeti alapjukat a fiziko-

teológiai világképhez közelítő szemlélet adja, amelyben a világ elemei 

célszerűen rendezettek. Majd látni fogjuk később, hogy ez változni fog.9 
 

Külön csoportot képeznek az alkalmi leíró versek, melyek megszületésüket 

valamilyen konkrét eseménynek köszönhetik. Ilyen az Eszter-házi vigasságok 

és a Delfén. A XVII. és XVIII. század fordulóján nagy népszerűségnek 

örvendett ez a műfaj, amelyben az udvar, vagy egy-egy főúr szolgálatában álló 

költők mulatságok, vadászatok, ünnepségek emlékét örökítették meg. Az 

alkalmi vers tehát az udvari költészet keretén belül alakult ki, a barokk 

kultúrával függ össze. De Bessenyei ezt az örökölt formát is átalakítja, 
 

Az Eszter-házi vigasságok megírására az adott alkalmat, hogy testőrpa-

rancsnoka, Esterházy Miklós meghívta Rohan francia diplomatát Eszter-házára 

és a tiszteletére több napos mulatságot szervezett, ami vadászatokat, vacsorákat, 

színházi előadásokat és tűzijátékot foglalt magába. Az egésznek célja a 

nagyvilági életet élő Rohan elkápráztatása volt: a közvetlen államirá-nyításból 

kiszorult főúr így akarta az igazi magyar életet demonstrálni. Bes-senyei 

végigköveti az eseményeket napról-napra, óráról órára, és részletesen leírja 

azokat, de a hangsúlyt nem erre fekteti, hanem az egésznek a hangulatát 

igyekszik megragadni és az ott jelentkező életörömnek a megfogalmazására 

törekszik. Ebben a művében a zenének ringató és szárnyaló, tűzbehozó 
 
 
9 Bessenyei György összes művei. Költemények. (sajtó alá rendezte: Gergye 

László, Bp., 1991.)  
Akadémiai Könyvkiadó, 30. 
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és bágyasztó erejét, a szép énekeknek panaszosan elnyújtott „kis zokogások-kal” 

magyarázó, „édes fájdalommal” kesergető, szemet nedvesítő és vágyakat 

ébresztő hangulatát most ábrázolja először hitelesen magyar költő. Bessenyei, 

bármiről legyen szó, konkrétan festi a világot, és ezen belül impresszionista 

látása, a gyorsan változó, elsuhanó jelenségek iránti szeretete érvényesül.10 
 

Ehhez a műhöz szorosan kapcsolódik a Delfén11 című munkája. Del-

fén egy Bécsben élő híres, fiatal táncosnő volt, erre a mulatságra őt is 

meghívták. Bessenyei költeményében elsősorban a tánc és a zene szép-

ségét és ennek az elbűvölő teremtésnek a nézőkre gyakorolt hatását áb-

rázolja, de Delfén tragikus sorsát is megmutatta, aki a vigasságok alatt 

megfázott és a fellépés után néhány nappal meghalt: 

 

Meg holt Delfén, aki természet csodája 
 

Vala szépségével és keserves jaja. 
 

Minden szivbe nyög még, ki testét ismérte 
S életében tőle nyájasságát kérte, 

Delfén 
 

Bessenyei költészetének következő nagy műfajcsoportját az értekező versek 

adják. Ennek előzményeit a XVIII. század közepén virágzó vallásos elmélkedés 

forrásvidékén kell keresnünk, de Bessenyei fellépésére gyökeres fordulat állt be 

e műfaj fejlődéstörténetében. A fiatal költő filozófiai tárgyú (A Lélekröl, 

Estveli gondolat, Az elmérül, El-ragadtatás, Az irigy elméröl) és 

társadalomelméleti fejtegetéseket tartalmazó költeményei (A királyságrul, Az 

emberi nemnek munkájirul) a felvilágosodás szellemének rendkívül erős 

beáradását mutatják. Tartalmilag alakította át a hagyományos műfajt.12 E 

filozofikus versekben fogalmazódik meg Bessenyei emberképe, 
 

 
10 Szauder József: Bessenyei (Bp. 1953. Művelt Nép Könyvkiadó.) 190. 
 
11 Bessenyei György i.m. 69. 
 
12 Bessenyei Összes Művei. Költemények. 34. 
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és ennek konzekvenciájaként megjelenő első kétségek drámai küzdelme, a fent 

már említett, egész életét meghatározó belső vívódása. Ez a belső küzdelem 

tükröződik e költemények sajátosságaiban is. A leíró versekkel szemben itt 

megváltozik a költői attitűd: a költő mindig kritikus helyzetből szeretne 

szabadulni, nagy utazásra indul, lelke a világ fölé röppen, s törtnelmi 

korszakokon rohan át pillanatok alatt, mindent „össze-vissza járkál”. Ugyanígy 

változik megismerő kedve is: egyik pillanatban lemond arról, hogy a teremtés 

titkain gondolkozzék, hogy azután mégis vállalkozzék rá, sőt, büszke „az egész 

világra kiterjedt elméjére”, majd megint visszaesik elmélkedéséből.13 E 

gondolatokat változatos modalitású mondatok, ellentétek, felsorolások, 

fokozások fejezik ki, valamint kozmikus méreteket érzékeltető képek, 

hasonlatok. Érdekesek az e képekben feltűnő barokkos hatások, mivel érzi, 

hogy a magyar nyelv szegényes az új filozófiai gondolatok kifejezésére, ezért 

mondandóját képileg teszi érzékletessé: kifejtett hasonlatai kerekednek egész 

történetté. A személyes érdekeltségből következik az írásoknak áradó lendülete. 

Bessenyei nem tagolja versszakokra az írásait, szinte egyetlen lélegzetvétellel 

áradnak belőle a gondolatok, képek: 

 

Mint az Óceánus habjait indítván 
 

Szaladni láttatik széjjel hánykolódván, 
 

Számtalan halmait lekapja magába, 
 

S ismét új hegyeket vet háborújába: 
 

Ekként a lélek is habjait emelvén, 
 

Mindenkor dagadoz, szüntelen süllyedvén. 
 

Csupa gondolatbul készíti csatáját, 
 

Mellyet éreznünk kell, nem látván formáját. 
 

Mint egy tünő hajó a szaladó vizen, 
 

Úgy tetszik egy lélek csapkodni a véren.  

 
13 Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai, (Bp., 1976. Akadémiai Könyvkiadó), 32. 
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Ha reá szél rohan, hánytatja hajóját, 
 

Vervén oldalához körül apró habját: 
 

Ekképpen a szív is ha sebesíttetik, 
Felzúdult tengerén lelkünk repíttetik.  

A Lélekrül 
 

Bessenyei e költeményeiből egy gondolati fejlődési ív is kitapintható. Az 

Estvei gondolatban nyugtalanság érezhető, mely világnézeti válságot jelez: 

csak erre a mechanikus emberképre építve nem lehet az egész világot átfogó 

magyarázatot adni. Abból a sokféleségből indul ki, amit a vallások története 

mutat. A görögség isteneinek csapongó bemutatása után a keresz-ténységet 

jellemzi: „e’ kezd világunkba nyugodalmat hozni” – persze „Hit kell.” Mégis: 

„e szent tudománynak tiszteljük homályát…/ A’ Természet sokba vaknak tett 

bennünket, / Hallgassuk istenünk és érezzük szívünket.” Majd Mahometről szól, 

leírja tanainak elterjedését, s szembeszáll a hamis vallásokkal: 

 

Ki magyarázhatna a’ tévelységeket, 
 

Ott hol tsalni látjuk a ditső Egeket? 

 

De a következő mondatokban már nem csupán a vallások sokfélesé-

géről panaszkodik, hanem arról, hogy a világ tele van lármával, köztük 

„ahány ember, annyi törvény mutatkozik”. Az egységes szemléletet, az 

egységes értékekhez való ragaszkodást hiányolja.14 Ezt a gondolatot viszi 

tovább az El-ragadtatás című versében: kéri a Teremtőt, hogy közölje 

velünk a világ lelkének törvényét, hogy megszűnjön a sok törvény világa. 

Ebben a költeményében annak a pesszimizmusnak hangja szólal meg, 

amelyet Hobbes hagyott örökül a XVIII. századra.15 
 

Bár műfaja szerint episztola A Mária-völgyi tisztelendő paulinus 
 
atyáknak című műve, mégis ide kell sorolnunk, mert ebben fogalmazódik 

meg a természettől meghatározott ember és az elme konfliktusa. Szinte ön- 
 
 
14 Bíró i.m. 24. 

15 U.o. 51 



magát is győzködi arról, hogy az elmének jelentős befolyása van az emberre. 

Egy lázadó gesztus fogalmazódik meg ebben a levélben, melyben Bessenyei 

büszkén vállalja testi meghatározottságát és a világban való tévelygéseit. 

Ugyanakkor ez a költői levél fényt vet a valláshoz, illetve a vallásos emberek-

hez való viszonyára is: az atyáknak barátja volt, holott katolikusok voltak, ő 

pedig kálvinista. Amikor róluk ír, akkor különös megrendülést, iróniát, ro-

konszenvet és éles elkülönülést egyaránt érzünk, mely mögött a tolerencia 

elvének elfogadása van. Van is ezen a címen egy külön gyűjteménye, melyben 

több verse is a másik gondolkodásának elfogadásáról szól. Érezhető e 

versekből, hogy nem egyértelmű már a valláshoz való viszonya: nem arról van 

szó, hogy lázadásként elveti Isten fogalmát, de érezhetően nem tud már a régi 

vallási tanításokhoz kapcsolódni. Ahhoz nem rendelkezik elegendő ismerettel, 

hogy összefüggő materialista világnézetet alakítson ki, de a korabeli 

meterialista elméletek nem is elégítették ki. Ez a kettősség egész életét 

végigkíséri majd: még a kimondottan egyházat és vallást bíráló írásait is a 

vallásos erkölcs elfogadását igénylő gondolatok követik A Holmiban. 
 

Folytatva előző gondolatmenetünket, Bessenyei következő filozófiai 

tartalmú költeménye Az elmérül című, melynek alapgondolata az, hogy az 

emberi elme, értelem tartalmát és működését az ember természeti meg-

határozottsága dönti el. Ezt a művét követi A Lélekrül című költeménye, 

amely addigi belső vitájának az összegzése, kicsúcsosodása. Maga a mű 

nem a lélekről szól, mint ahogyan azt a cím ígéri, Bessenyei itt is a léleknek 

a természetnek való alávetettségét hangsúlyozza. Szerinte a lélek a szívben, 

a vérben, a természetben van, működését a vér közvetítésével természeti 

törvények határozzák meg. Minthogy pedig maga a természet Istenben van 

(en Dieu!), így a természetben benne lévő ember és az Isten egységet 

alkotnak. Ezzel a felfogással közelített Spinóza gondolkodásához. 
 

Ebből következik szabadság felfogása: ha az ember lelkét a természet 

határozza meg, akkor az ember számtalan törvényt felismerhet, ami igaz és 

kívülről más ember ezt nem kérdőjelezheti meg, nem ítélheti meg. Ezzel 
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azonban éppen azt igazolja, ami ellen küzdött, hogy „ahány ember, annyi 

törvény” van a világon. De ebből a felfogásból következik boldogságfogalma is: 

mivel az ember a természet része, érzékenységével kapcsolódik ahhoz, ebben a 

közvetlen kapcsolatban rejlik a boldogság, amit az határoz meg, hogy 

érzékenységével a külvilágból milyen környezethez kapcsolódik. Bessenyei 

azonban észreveszi ennek a felfogásnak veszélyes erkölcsi konzekvenciáját: 

ebből következően ugyanis az ember tragikus léthelyzetbe kerül, nem ő dönti el, 

hogy erkölcsösen vagy erkölcstelenül cselekszik-e, ezáltal nem megítélhető. 

Ennek ad kifejezést negyedik műfajcsoportjában, a heroidákban, ebben az 

ókori eredetű műfajban, ami Bessenyei korában nagyon népszerű volt, és éppen 

nála vált jelentőssé. Levelekben elbeszélt érzelmes történetek keretbe foglalása 

volt az, amelyben a szereplők vívódásai drámai monológokban fogalmazódtak 

meg. Tárgyuk többnyire a tiltás vagy a külső feltételek mostohasága miatt 

beteljesületlenségre ítélt szerelem. Bessenyei azért kedvelhette, mert csillogó 

ötvözete az érzelmi túlfűtöttségnek és az elvont töprengésnek, és a filozofikus 

gondolatok természetesen simulnak bele a szereplők indulatoktól izzó 

emocionális kitöréseibe.16 Két változata volt nála a heroidáknak: A Paradesben 

a főhőstől eltiltják a szerelmét, Rézust, ezért elhagyja családját, hajótörést 

szenved, és egy szigetről írja szerencsétlen helyzetének keserveit. De nemcsak 

ő kerül kívül a társadalmon, szerelmét, Rézust annyira hatalmába keríti 

szerelmi szenvedélye, hogy csak rá tud gondolni, ami miatt vallási 

kötelezettségeinek sem tud eleget tenni. A Trézimben a főhős a rá bízott pénzt 

nem oda juttatta, ahova kellett volna, hanem szerelmére költötte, aki csak 

játszik vele – hasonlít ez Manon Lescaut történeté-hez – ezért elveszti 

szabadságát, és rabságában születnek levelei. A költő e sorsokat együttérzéssel, 

szánalommal kíséri, igazságtalannak tartja büntetésüket. Ugyanezen gondolatok 

fogalmazódtak meg az Ágis tragédiájában és az ahhoz csatolt Agiaris keserve 

című toldalékban is. 
 
 
16 Bessenyei Összes Művei. Költemények. 1991. 39. 
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Bessenyei számára a megszabadulást ebből az erkölcsi dilemmából az 

angol Alexander Pope „Essay on Man” című művével való találkozása 

jelentette, amelynek francia változatát ő fordította le magyarra Az em-

bernek próbája címmel. Bár azt mondja, hogy ebbe a fordításba főleg 

saját gondolatai kerültek be, de a két mű összevetése arról tanúskodik, 

hogy viszonylag hűen követte Pope gondolatait. Az angol költő a deista 

filozófia áramlatába kapcsolódik, könyve lehetett a francia deizmus 

forrása, több kiadást is megért ott. Alapgondolata az, hogy Isten tökéle-

tesre teremtette a világot, de kívül maradt abból, és nem felelős az abban 

megjelenő bűnökért és rosszért. Bessenyei fordításában nemcsak az is-

tenkép módosult, hanem az emberkép is, mert az ember kettős megha-

tározottságúvá lett: természeti, ezért a „magaszeretet” mozgatja, és lelki. 

A világ célszerű berendezettségét itt váltotta fel az a világ, amely lények 

láncolatát jelenti. Az embernek a természethez kötődő rabsága így oldó-

dott az ember választási lehetőségével. Az ember változását Bessenyei 

szerint elsősorban a műveltség, a tudomány segítheti elő. Mint látható: 

Bessenyeit filozófiai töprengései vitték a tudományhoz, mint embert ja-

vító eszközhöz, melynek terjesztője a nyelv, így aztán a nyelvkérdés 

gondolkodásának középpontjába került. 
 

Ez a felismerés változást hozott költészetébe és gyakorlati tevékenysé-

gébe egyaránt. Költeményeinek száma megcsappant, bár tartalmilag vál-

tozatosabbak lettek, és szorosabban kapcsolódtak a konkrét művészeti és 

társadalmi feladatokhoz, személyes életéhez. Egyik oldalról változatos 

műfajokkal igyekezett az ember kiművelésének feladatát segíteni, ezek 

lettek művelődéspolitikai és nyelvművelő röpiratai. Másik oldalról új 

költeményeiben – Bessenyei magához, Az ifjuságnak panasza – egyéni 

létérzését szólaltatta meg. Ekkor vált nála az episztola fontos műfajjá: 

Orczyhoz, Barcsayhoz, Kreskay Imréhez, a máriavölgyi szerzetesekhez, 

Ányoshoz írott költői leveleivel határozottan egy írói kör létrehozására 

törekedett, mint ahogyan azt később Kazinczy is teszi. Ezek az episzto- 
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lák változatos tartalmúak: szól bennük önmagáról, költészettechnikai 

kérdésekről és a tolerancia kérdéséről. 
 

Ebből a korból különösen jelentősek A Holmi prózai szövegei közt 

megjelenő versek, melyek változatos tartalmúak: vannak benne Vergilius 

fordítások, és átírások Gyöngyösi Istvántól, Bornemisza Pétertől. 

Bessenyeinek a régi magyar irodalomról való tájékozottsága szegényes volt, 

de azt a két költőt nagyon tisztelte. Számunkra azért fontos Gyön-gyösihez 

való viszonya, mert őt példájának tekintette költői gazdagsága miatt, 

ugyanakkor bírálta verselését, különösen a négyes rímelésű stró-

faszerkezetet. Úgy gondolta, hogy ez a forma bőbeszédűségre csábítja 

felhasználóját és megtöri költői lendületét, mert vannak, akik a rímeket 

gondolják ki először, és ezekhez kapcsolják a mondanivalót. Érdekes 

Bornemiszához fűződő kapcsolata, mert minden tisztelete mellett nem volt 

megelégedve archaikus nyelvével, és A Holmiban közölte is egyik át-írását: 

Klütaimnesztra monológját a Magyar Elektrából, ami feszesebb, 

szerkezetileg áttekinthetőbb és gördülékenyebb, mint az eredeti volt. 

Bessenyei saját versformáját példaképe, Voltaire nyomán és a megbírált 

Gyöngyösi alapján alakította ki a tizenkét szótagos, trochaikus lejtésű, 

páros rímű sorokkal. Ez a forma vált uralkodóvá költészetében, ami lehet, 

hogy kissé egyhangúnak tűnik, de szerencsésen talált rá. 
 

Ezekkel a művekkel befejeződik bécsi tevékenysége, 1773-tól kilépett a 

testőrségből, 1778-ig a reformátusok és a királynő közti összekötő szerepét 

töltötte be, majd a Ratio Educationes körüli vita miatt hitsorsosaival került 

konfliktusba, ami miatt szakított velük és katolizált. Fő ellenfele, Teleki 

gróf ellen pasquillust, azaz gúnyverset írt, ami kora egyik divatos műfaja 

volt, de Bessenyei nem tartotta be ennek sem szabályait: nem lett elfogult, 

érzelmileg fűtött, nyelvezetében nem közelített az alantas rétegekhez, 

tartotta önmaga színvonalát és nem bújt el a névtelenség védelmébe sem. 

Mária Terézia hozzájárulásával két évig könyvtárőrként dolgozott Bécsben, 

de II. József hatalomra jutásakor elvesztette ezt az állását. 
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Visszatért előbb Bercelre, majd Feketetótiba, végül Pusztakovácsiban 

lévő birtokán telepedett meg, és elérte az a sors, amit Az ifjuság panasza 

című költeményében előre vetített: élte a vidéki kisnemesek életét, bár ele-

inte részese lett a megyei igazságszolgáltatásnak. Amikor megismerkedett 

Kazinczyval, 1796-tól – 10 éves hallgatás után – újra írni kezdett. Ekkor 

születnek filozófiai és irodalmi szempontból legjelentősebb művei: A ter-

mészet világa, a Tarimenes utazása, A bihari remete. A magyar iroda-

lom szerencsétlenségére ezek a művek akkor nem jutottak el az olvasóhoz, 

a cenzúra megakadályozta kiadásukat. Ez érthető is, mert Bessenyei tar-

totta magát az ars poeticájában megfogalmazott követelményéhez: a köl-

tőnek mindig igazat kell írnia. Az a tudat, hogy írásai nem kerülhetnek 

nyilvánosságra, felszabadítóan hatott rá, s még jobban kibontakoztatta a 

benne rejlő költői adottságokat. Költői szempontból három fontos műve 

született ekkor: A természet világa, a Debrecennek siralma és újra át-

dolgozta Pope emlegetett művét Az ember poémában címmel. 
 

Költőiségének gazdagodást szépen mutatja A természet világa című 

műve. Maga a cím azt sugallja, hogy a természet értelmét szeretné leírni. 

A műfajilag filozófiai költemény szerkezetileg az emberi életkorokhoz 

kapcsolódva mondja el a kor problémáiról szubjektív véleményét. De ez 

a mű tele van líraisággal, realisztikus leírásokkal környezetéről, és az 

abban élő emberekről: 

 

A gulyás bundáját a botjára vetvén, 
 

Vontat; szép erszényét magán nézegetvén. 
 

Kilenc máriásos szörnyű nagy csizmája; 
 

S korca alá van felszedve a gatyája. 
 

Keze feje ki nem látszik ing ujjábul, 
 

De háta, köldöke kinn van derekábul. 
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Vannak benne belső monológok, hangvétele változatos: 

emelkedettség és gúny mellett egyedülálló az öniróniája, ahogyan egyre 

fogyó költői tehetségéről, feledékenységéről rajzol önportrét: 

 

Egy-két vers, ha elsül éjfélkor fejedben, 
 

Leírnád… setét van; majd nem jut eszedben. 
 

Csikorgó ágyadon jobbra, balra fordulsz, 
 

Papucsba hágsz; felkelsz, pennát, papirost dúlsz, 
 

Az ablakra nézel, virradtát ott lesed, 
 

S fülén fogva tartod fejedben a verset, 

Országot vesztettél, ha elszalasztottad, És 

agyvelőd térjén többé meg nem kaptad. 

 
Érezhető, hogy felszabadult költői egyénisége.17 De érdekes módon ez a 

költőiség nem kimondottan a lírai alkotásokban, hanem a prózai művekben 

csúcsosodik ki: a Tarimenes utazása című regénye líraisága jelzi ezt. 

Bessenyeinek ez az írói tevékenysége hamar befejeződött, 1804 után már 

semmit sem írt. A természet világa miatt megfigyelés alá helyezték, ezért 

kéziratainak egy részét az egyik pálosrendi kolostornak ajándékozta, a 

Bihari remetét és a Tarimenes utazását pedig a sárospataki református 

nagykönyvtárban helyezte el. Ezután csak gazdálkodott 1811-ben 

bekövetkező haláláig. Kérésére Pusztakovácsiban lévő kertjében, az egyházi 

szertartás mellőzésével, kedves almafája alá temették el. 
 
(2011.)  
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Csokonai és Sárospatak 

 
A magyar kultúrtörténetnek van néhány bizonytalan mozzanata, amelyben a nagy 

alkotók és bizonyos földrajzi helyek kapcsolatához homályos, nem egészen 

tisztázott vélekedések, hitek, olykor mítoszok kapcsolódnak. Általában ezek 

hagyományokon, téves ismereteken vagy nagyon sokszor tudatos ferdítési 

szándékon alapulnak. Ilyennek tekinthető Csokonai Vitéz Mihály és Sárospatak, a 

Református Kollégium kapcsolata is. Ebben a vonatkozásban leginkább az a 

felfogás maradt meg, hogy Csokonai idegenkedett Pataktól. De ha mélyebb 

vizsgálat tárgyává tesszük költőnk és a több évszázados iskola kapcsolatát, ár-

nyalni lehet ezt a képet. Nem könnyű munka, mert Csokonai nagyon rövid ideig 

tartózkodott a városban. Még az időpontban is teljes a bizonytalanság, mert vannak 

olyanok, akik 1795. októberétől 1796. júliusáig adják meg tartózkodási idejét, de 

Vargha Balázs és Komáromy Sándor szerint Csokonai csak 1795. december 22-én 

érkezett Sárospatakra. Nem könnyíti a munkát az sem, hogy igen kevés a forrás, 

amit vallatóra foghatnánk Csokonai pataki tartózkodásáról. Tulajdonképpen 

barátjának, Puky Istvánnak visszaemlékezései, saját leveleiben tett megjegyzései, 

diáktársai elszórt utalásai adnak némi fogódzót a kérdés tisztázására. Nagy 

szerencse viszont az, hogy az 1920-as évek elején a sárospataki Református 

Kollégium két jeles tanára, Harsányi István és Gulyás József egy kiadói felkérésre 

vállalkozott arra, hogy Csokonai életművének kritikai kiadását sajtó alá rendezzék. 

Ez a hatalmas munka 1922-ben meg is jelent. 
 

Harsányi István a Kollégium jeles teológia tanára, s a kollégium könyvtárá-

nak az irányítója volt. Itt csak mellékesen jegyezzük meg, hogy napi tevékeny-

sége mellett igen kiterjedt munkássággal rendelkezik a néprajz, a teológia, és az 

irodalom területén is. Csokonai műveinek gondozása közben neki és Gulyás 

Józsefnek alkalmuk nyílott arra, hogy Csokonai sárospataki hagyományait 

összegyűjtsék, itt tartózkodásának nyomait felkutassák. Kutatásaik eredmé-

nyeit Harsányi István egy tudományos ülésen ismertette, majd meg is jelen-

tette 1922-ben a Sárospataki Hírlap Füzetek 10. számaként Sárospatakon. 
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Tulajdonképpen mind a mai napig ez a munka tekinthető a téma 

alapvető forrásának, melyet azonban a további kutatások finomítottak. 
 

Közismert, hogy Csokonai 1794-ben végezte el a teológiát Debrecenben, és 

a publicus praeceptor címet szerezte meg, ami őt a nyilvános oktatásra feljogo-

sította. Tudjuk azt, hogy 1795-ben Halason és Kecskeméten volt legációban, 

ahonnan Pestre ment tisztelegni a költőtársakhoz, és végignézte Martinovicsék 

kivégzését is. A debreceni Kollégiumot megrettentette az a megtorlás, ami ezt a 

mozgalmat követte, és ez járult hozzá ahhoz, hogy Csokonait 1795. június 20-

án kitiltották a Kollégiumból. Ha az ember azokba a jegyzőkönyvekbe belenéz, 

amelyek a tárgyalásáról készültek, világossá válik, hogy a Kollégium 

szabadulni akart a szabadon gondolkodó, önálló egyéniségű, önérzetes, a 

felvilágosodás gondolatait magába szívó, s azt tanítványainak továbbadó fi-

atalembertől, de ezt így nem mondták ki, ezért könyvlopással vádolták meg. 
 

Csokonai így jövedelem nélkül maradt, édesanyján élősködött, amit nyilván 

nehezen viselt el. Így történt aztán, hogy 1795. augusztus 15-én a debreceni 

vásáron találkozott Gáspár Pál zempléni vármegyei főjegyzővel, aki javasolta 

neki, hogy menjen Patakra, tanuljon jogot a híres Kövy Sándor professzor 

mellett. Csokonai Gáspárt kérte meg, hogy járjon el érdekében. Kövy szívesen 

fogadta Csokonait, és azt is tanácsolta neki, hogy jövedelme biztosítására vál-

laljon korrepetitorságot, de Csokonai nem akarta magát semmivel sem lekötni. 

Hogy mennyire nem volt egyértelmű Csokonainak a jogi tanulmányokra való 

vállalkozása, és milyen belső lelki konfliktust okozott számára, ezt több verse 

is bizonyítja. Közülük is kiemelkedik a Búcsú a Magyar Múzsáktól című: 

 

Magam is ezután tivéletek tartok – úgymond 

– kik élni és nemcsak verselni akartok, 

Verbőczihez megyek: ti tán meg nem martok 

Kik a törvényléből moslékot kavartok. 
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Te pedig poésis, az egek munkája, 

Apollónak mézesszájú leánykája, Te a 

szegénységnek anyja és dajkája Élj vigan: 

elszakaszt Verbőczi pennája. Minden 

írásomat – melyek még maradtak 
 

S szűk erszényem miatt közfényt nem láthattak, 
 

Maecenásokra is eddig nem akadtak; – 
 

Akik talán nálunk mind sírba rekedtek; - 
 

Bízom az érdemes, késő maradékra, 
 

Mely több szivességgel néz a jószándékra. 
 

Vagy pedig nem hajtván semmi tartalékra, 
 

Pipára raggatom és vajasfazékra. 

 

E versnek általában nem az elkeseredett hangvételére figyelnek, hanem 

két sorát szokták kiemelni, mint ami költőnk Patakhoz való viszonyát jelzi: 

 
Verbőczihez megyek, ti tán meg nem martok, 

Kik a törvényléből moslékot kavartok. 

 
Ez a két sor a vers szövegében a költőnek a magyar nemesi jogról, a 

jogértelmezésről és jogszolgáltatásról alkotott véleményét tükrözi, és 

nem Patakra vonatkozik. Ezt annál is inkább nevetséges feltételezni, 

mert a költemény még Patakra érkezte előtt keletkezett. 
 

Végül is 1795-ben megérkezett Csokonai Sárospatakra, hogy jogot ta-

nuljon. Érdekes, hogy az iskola subscriptionális anyakönyvében nem sze-

repel a neve. Ebbe az anyakönyvbe kerültek azok, akik a pataki Kollégium 

teljes jogú hallgatói voltak, s magukra nézve kötelezőnek ismerték el az 

iskola törvényeit. Hogy Csokonai nem írta alá, annak több oka is lehet. 

Egyrészt, hogy nem egyházi, hanem világi pályára készült („nontogatus”), 

másrészt ezt személyisége is magyarázhatja. Tulajdonképpen költőként 
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nem bírta a kötöttségeket, s talán úgy is érezhette, az aláírás a már elért 

praeceptori rang feladását jelentené. 
 

Van még egy bizonytalan pont pataki tartózkodását illetően. Nem sikerült 

kideríteni ez ideig azt, hogy hol lakott, s hogy létfenntartásához honnan 

szerezte a forrásokat. Feltételezhető, hogy barátai – elsősorban Puky István – 

támogathatták. Puky visszaemlékezései ezért is érdekesek, mert Csokonait 

mindennapi életében: tanulmányaiban, társaihoz, tanáraihoz való 

viszonylatában próbálja megmutatni, és baráti elfogultságtól sem mentes 

jellemrajzot ad róla. Hangsúlyozza, hogy diáktársai szerették, tisztelték, tanárai 

– még Kövy is, akinek pedig elismerését nehéz volt kivívni – respektálták. 

Puky írásából egy vitatkozó, de ugyanakkor toleráns, a másik ember 

véleményét meghallgató, víg kedélyű ember képe bontakozik ki, aki csak a 

vakbuzgósággal nem tudott mit kezdeni. Puky nem feledkezik meg arról sem, 

hogy a költőnek a tanulmányaihoz való viszonyát is ecsetelje. Megírja, hogy 

Csokonai nem volt rendszeres látogatója az óráknak, de utána nézett azoknak 

az előadásoknak, amelyekről lemaradt, és úgy elsajátította az anyagot, hogy 

még az idősebbek is bizonyos jogi értelmezésekben hozzá fordultak. Puky is 

hangsúlyozza, hogy Csokonai nem tudott megbarátkozni a korabeli magyar jog 

szellemével, s fel is említ erre egy esetet példaként. Egy alkalommal kikérték a 

véleményét egy rendelkezésről, amely úgy szólt, hogy az atya elhalálozása 

esetén, ha az állatok száma 50 alatt van, akkor az örökség a gyerekek és az 

özvegy között egyenlően osztandó fel, de ha 50 fölötti, akkor csak a gyerekek 

örökölnek. Ez Csokonait joggal felháborította, s csak fokozta a feudális jog 

iránti ellenszenvét. 
 

Hogy végül Patakon mivel foglalkozott a költő, az nagyjából mégis 

kikövetkeztethető. Szorgalmasan látogatta a Kollégium könyvtárát, itt 

olvasta például Boccaccio Dekameronját, Apuleius munkáit, a La Moni-

teur szerkesztőjének idilljeit. Sárospataki tartózkodásának idejét igye-

kezett arra is felhasználni, hogy mecénásokat keressen a maga számára, 

ezért járta be a környékbeli falvakat és kúriákat. Igaz, mint ahogy 
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az a hagyományban is rögzült, ehhez közismert borszeretete is hozzá-

járult, különösen a mádi bort kedvelte. De ezek az utak inkább mégis 

támogatók szerzését szolgálták, és Csokonainak azt a szándékát, hogy 

megismerkedjen a Sárospatak környéki népköltészettel. A Háromszáz 

mindenes nóta régebbi és újabb magyar népbeli dalokból című gyűjte-

ményben, mely 1796. november 8-án jelent meg Sárospatakon, – s ame-

lyet az első megjelent népdalgyűjteményként tartanak számon – több 

olyan dal is van, melyet Csokonai gyűjtött. 
 

A költő nem szakította meg kapcsolatait a külvilággal, Patakról is kiterjedt 

levelezést folytatott. Ezek a levelek több szempontból érdekesek a mi számunk-

ra. Egyrészt azért, mert ezekben nyilatkozik meg a véleménye Patakról és az 

egész jogról. Barátjának, Nagy Gábornak írta Debrecenbe az alábbi sorokat: 

 
Élsz? És mint vagy? – Én itten nyüglődöm ebben a pataki világ-ban…. 

Oly helyen lakom, amelyhez képest Debrecen egész London. 

Itt az értelem, ész, józan okosság minden lépésébe nagyot nyög, 

az ízlés porba és szennybe hever. – A szív az iccéig határozódik. 
 

Az én ifjúságomnak purgatóriuma Patak, s a benne uralkodó démon a 

Magyar Jus… A természet az Isten, aki minket teremtett, aki nékünk 

törvényt adott, és aki, míg az ő szabási mellett maradunk, boldogít, 

mihelyt vagy kivüle, vagy felette keressük a Valóságot, fájdalmasan 

megbüntet. Mind balgatagság az olyan tanulmány, amelly a természet 

korlátjain túl ragad... Oh! vajha a következő kor megtudhatná és 

megismerhetné, hogy én nem saját hibám miatt nem lehettem azzá, 

amit óhajtottam, hanem az illy okok miatt... 

 

Másrészt ezek a levelek költői fejlődésének jelentős állomásait is jel-

zik. Itt formálja ki – később kiteljesített – témáját: a nemzeti nyelv és 

kultúra védelméért és fejlesztéséért küzdeni kell, mert a nagy szellemek 

műveinek gondolatai egy jövendő, boldogabb korszakban feltámadnak. 
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Pataki tartózkodásának legjelentősebb eredményének mégis az itt megírt 

költeményeit tekinthetjük. Feljegyezték Csokonairól, hogy az órák látogatása 

helyett inkább elvonult a közeli erdőbe, a hegyek közé, a Bodrog partra és az 

ihlető környezetben megszülettek költeményei. Még Harsányi úgy tudta, a 

költő 17 dalt írt Patakon, s egynek az elemeit, amelyből később Lilla-dal lett. 

Ezek a következők: Az ősz, A nyár, Október, November, A tél, Serkentése a 

Múzsának, Hívása a Múzsának, A rövid nap s a hosszú éj, Miért ne 

innánk?, Ének a tavaszhoz, Az én vagyonom, A búkkal küszködő, 

Bacchushoz, Asztali dal (Mafféi után), A rózsa (Lemene után), A viola 

(Chiabrera után), Tavasz (Kleist után). A pataki versek többsége természet-

leírás, Múzsához írt dal és átköltés. Ezek közül kiemelkedik pataki diákdalos 

hangulatával és villonos hangütésével az egyik bordala: 

 

Igyunk barátim, a komor 
 

Igyál! ne, e szőlő-gerezd 
 

Bú lángja nem csatázik, 
 

Levével öblödet fereszd. 
 

Ha mádi borral a gyomor, 
 

Vigadj öcsém! ma – holnap 
 

A kis pokol megázik. 
zsákjába dughat a pap. 

Miért ne innánk? 
 

A szeptemberi napot idézi meg Az ősz című versében, a hegyaljai szí-

nekre a maiak is ráismerhetnek: 

 

Már a víg szüretnek örül minden ember, 
 

Mellyel örvendeztet bennünket szeptember. 
 

Októbert oly formán biztatja előre, 
 

Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre. 
 

Setétül a setét góhér a vesszőkön, 
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Barna színt ver vissza a többi szőlőkön, 

A melynek által világló kristálya 

A nézőt már édes nektárral kínálja. 
 

Ez a tavaszt és az őszt összehasonlító verse azt mutatja, Csokonai 

minden érzékével átélte a pataki hangulatot: 

 

Ha nincs is oly pompás, mint a víg kikelet, 
 

De mégis sok részben dicsekszik efelett, 
 

Van édes szőlője, van szagos gyümölcse, 
 

Mellyel a sétáló keblét megtöltse. 
 

Ha a szép virág is olyan kedves maga, 
 

Hát a gyümölcs, melynek íze is van s szaga? 
 

Az ugyan ébreszti, de csak látásunkat, 
Ez ízlésünket is, s véle szaglásunkat. 

Az ősz 
 

Született itt a hagyományos klasszicista költészet témáját jelentő 
 

Múzsa-ébresztő verse is, melynek 6. versszaka így hangzik: 

 

Vajha én reám tekintene 
 

Nyájas szemekkel Melpomené, 
 

És éneklője lehetnék! 
 

Úgy mind halált, mind más veszélyt és kárt, 
 

Melly a legnagyobbaknak is 

árt, Bátor lélekkel nevetnék. 

 

Harsányi István Patakon írt költeménynek véli az 1809-es Dávidné 

dudája című kéziratos versfüzetben levő A méhekhez című Lilla-dalá-

nak egy eddig ismeretlen, lényegesen eltérő változatát is. A versben 

megjelenő környezet és téma alapján jutott erre a következtetésre:

 

Serkentése a Múzsának 



1. Kis méhek a kertekben, mezőkön, 

réteken, Mit futtok, mit futtok sok 

veszéllyel? 

A forrásokról a virágokra 

repkedvén szerteszéllyel. 
 

2. Itt Flóra tábora, zöldellő sátora, 
 

A nimfák, a nimfák játszadoznak; 
 

Jer hát barátom, vig vagy, úgy látom, 
 

trillázzunk. 

 

3. Mendikáns barátim, mit 

nyomorogtok itt A sárospataki 

oskolában, 
 

Térdig a sárban, rongyos csizmában 

Ugrálván, ugrálván a lencsével. 

 
Ennek a versnek az az érdekessége, hogy az 1. és 2. versszak rokokó 

képe mellé a pataki diákéletből vett jelenetet idéz: a szegény sorsú diá-

kok, a mendikánsok nyomorát, akiknek életét kiszolgáltatottsága révén 

ő maga is megtapasztalhatta. 
 

Harsányi és Gulyás munkájának megjelenése óta kiterjedt Csokonai 

kutatás folyt, nagy erőfeszítések történtek az egyes művek keletkezési 

helyének és idejének meghatározására. Ezek közül is kiemelkedik Juhász 

Géza munkássága, aki két kiadványban is – Csokonai elegyes munkái, 

Csokonai Vitéz Mihály poétai munkája 1789-95 között – közzé tette azokat, 

valamint Vargha Balázsé, aki 1956-ban jelentette meg Csokonai 

kronológiáját. E művek alapján Komáromy Sándor a Borsodi Szemle 

1972/2. számában megjelent tanulmányában már csak az alábbiakat tart-ja 

hiteles pataki verseknek: Miért ne innánk? , Bacchushoz, Inscripcio, 

Bakhushoz, A borital mellett, Földi Rózsa, Fűzfa sípra észrevételek. 
 
Megállapításait a Zöld kódex című gyűjteményre való hivatkozással tá-

masztja alá. Megerősíti véleményét az a tény is, hogy a Vargha Balázs 
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által 1987-ben kiadott Nagy Klasszikusok sorozatban kiadott Csoko- 
 
nai Vitéz Mihály Versek című kötetben Az ősz, Serkentése a Múz- 
 
sának 1794-re datálódik, s 1795-höz a korábban felsorolt versek közül 

csak A borital mellett, a Bakhushoz és a Földi Rózsa kapcsolódik. 

Hogy a Csokonai életművet még mindig ilyen bizonytalanul lehet az 

idő-ben elhelyezni, annak több oka is lehet. Már említettük, hogy 

Csokonai versei elsősorban kéziratban terjedtek, másrészt ő maga is 

verskezdeményeit többször továbbfejlesztette vagy némi változtatással 

más tartalmú versek közé sorolt. Jó példa erre a Patakhoz köthető Földi 

Rózsa, melyet barátja, Földi János lányához írt eredetileg és a debreceni 

versekhez sorolt a költő, de később beemelte a Lilla-versekbe is, s így 

vált a magyar rokokó irodalom gyöngyszemévé: 

 

Nyílj ki, nyájasan mosolygó 
 

Rózsabimbó, nyílj ki már, 
 

Nyílj ki: a hajnalban bolygó 
Gyenge szellők csókja vár...  

A rózsabimbóhoz 
 

S a Miért ne innánk? című versnek van 1792-es változata is, ennek 

véglegesítése történt Patakon. Azt hiszem, ez a kérdést továbbra sem 

tekinthetjük lezártnak, a kutatások még szolgálhatnak meglepetéssel. 
 

Harsányi Istvántól úgy tudjuk, hogy Csokonai Patakon kezdett hozzá az 

Árpádiász megírásához is. A Kollégium Nagykönyvtárának kézirattárában 

ráakadt Szeőts István sárospataki tógátus diák 1798-ban készített Mindenes 

gyűjteményében a mű tervezetére és 51 hexameteres sorára, mely az első 

ének kezdete. Szeőtsnél a mű teljes címe így hangzik: Árpádiásznak 

Schematizmusa ’s Formája. Feltehető, hogy a gyűjtemény összeállítója 

ezeket a sorokat magától Csokonaitól kapta, így került be könyvébe. 
 

Az eposzi kellékek közül a témamegjelölést és a segélykérést találjuk 

meg a töredékben, ez utóbbit a nemzeti tűzhöz, a Magyar Lélekhez, a ma- 
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gyarok kegyes istenéhez intézte a költő. Érdekes az is, hogy az új hazának 

és népének kér tőlük támogatást, nem a költő munkához. Külön kiemelen-

dő Árpád alakjának – honszerzőként és törvényadóként – történő meg-

formálása, amely Vörösmarty eposzi hőse előképének tekinthető: 

 

Mint a’ cserje között a Tölgy, mint a’ki derült Éj 
 

Apró csillagi közt a Hóld, úgy fénylik ezek közt 
 

Nagy születésével, s’ felséges tettei méltó 
 

Fénnyivel a’ szörnyű Árpád – az isteni férjfi 
 

A’kinek áldja porát a’ késő maradék is. 
 

Sok történetekenn kellett neki mennie keresztül, 

Sok hadakonn kellett festkendeztetni ki vérét És 

bár a vezető Isten maga tette vezérré 

S bár derekánn viselé az erős hadak Istene búsúlt 

Fegyvereit, még is csak alig győzhette halandó 

Vállaival szörnyű bajait, míg meg nem telepité Nemzetit, 

a’ leg jobb földönn, – még rendele Törvényt S alkota 

olly nemes alkotmányt, mellybenn az időnek Szintjei 

közt az ő fényes menedéki ragyognak… 

 

Veretessé teszi e sorokat a nyelvújítás előtti szavak használata, a 

régies helyesírás, de ezekből is tökéletes hexametereket formált a költő. 

Az Árpádiász tervezetében a VII. könyvbe helyezte el sárospataki 

emlékeit, sajátosan ötvöződik ezekben a sorokban a pataki helyismeret, 

a történelmi tudás és a klasszicista szemlélet: 

 
„Árpádnak esztendeig a Bodrog közön való mulatása. A Retel /Ketel/ vitéz 

és Tarczal kémlelése. A Bodrog- parton egy patak /Sáros-patak) mellett a 

Múzsák elejekbe való menetelek és az iránt való kérelmek, hogy engedjék 

meg őket ezután is ott lakni. Azoknak tett felelete Retelnek...” 
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1796. július 12-én azonban végleg itt hagyta a költő Patakot, még az 

év végi vizsgákat sem tette le. Távozását azzal indokolta, hogy nyelv-

tanulásra és jogi gyakorlatra utazik Lőcsére, emiatt aztán visszavárták. 

Kövy professzor meleg hangú, érdemeit, nagyságát elismerő ajánló 

sorokat adott útravalóként Csokonainak: 

 
„Egyébiránt az alatt az idő alatt, míg nálunk időzött, magát úgy 

viselte, hogy méltóvá lett arra, hogy a leg jelesebbek közé számítsuk, 

és mindenkinek ajánljuk. Kelt Sárospatakon, 1796. julius 12. 
 

Kövy Sándor, a magyar jog rendes professzora” 

 
Távozásának valódi oka azonban bizonyára az lehetett, hogy újabb irodalmi 

tervek foglalkoztatták, s belátta, sem Patakban, sem az itt megismert vidéki urakban 

igazi mecénásra nem találhat. Elment tehát, de nem Lőcsére, hanem – mint tudjuk – 

az 1796-os pozsonyi diétára. Ez változást hozott életébe, s változást hozott 

Patakhoz való viszonyában is: ez után értette meg, hogy az elmaradott 

Magyarország egyik szellemi központját hagyta el. 1796-ban Pozsonyban kiadott 

folyóiratának, a Diétai Magyar Múzsának 7. számában a Vízital című versében 

Sárospatakot „borral telt magyar Helikonnak” nevezte, melynek „hegye felé édes 

vágyódások” vonják. De a Jövendölés az első oskoláról a Somogyban című 

versében kiemelte Sárospatak kulturális kisugárzását, és megemlékezett a városról 

A szépség ereje a bajnoki szíven című költeményében is, melyet 1800-ban 

Borbély Gábor és Vay Johanna egybekelésére írt. Sárospatakot ebben „magyar 

Pindusnak”, „Hegyalja Helikonjának” nevezte, ahol a menyasszony apja, Vay 

József volt a főiskola világi főgondnoka: 

 

Kinek szárnya alá vonja 
 

A magyar Pindus magát, 
 

A Hegyalja Helikonja 
 

Úgy nézi, mint csillagát. 
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Távozása után sem szakadtak meg kapcsolatai Patakkal. 1800. február 
 
25-én Csurgóról Kövy jóindulatába ajánlja nemes Veres Andrást, hajdani 

tanítványát, és kéri, hogy valamely jó természetű úrfi mellé házi nevelőnek 

alkalmazzák. 1801-ben kétszer is járt a városban, s Rozgonyi József filozófia 

professzornál szállt meg. Többször volt a Felvidéken is, 1801. július 10-én 

pedig Ongáról jövet – ahol Puky barátjánál járt, aki ott volt egyházmegyei 

főkurátor – állt meg Patakon, s Regmecen keresztül Kazinczyhoz is elláto-

gatott. Ekkor írta A Magyar Orpheuszhoz című versét, melyet Kazinczynak 

ajánlott „visszanyert szabadsága 16. napján”. Szoros baráti kapcsolat fűzte 

Vályi Nagy Ferenchez, aki, mint ismeretes, Homérosz első magyar fordítója 

volt. Fentebb már említettük, hogy Csokonai Patakon fordította a Kazinczy által 

oly nagyra tartott Kleist művét. Ezt Komáromban kinyomtatta – életében a 

Dorottyán kívül csak ez a műve jelent meg – s Vályi Nagy Ferencet bízta meg 

pataki terjesztésével. Vályi leveléből értesülhetünk arról, hogy kiadványa nem 

nagyon fogyott, csak 19 forint 36 krajcár bevételt tudott egy György József 

nevű emberrel eljuttatni Csokonaihoz Debrecenbe. A patakiak ekkor is 

figyeltek régi tanítványukra, Rozgonyi és Kövy professzorok őt ajánlották 

Görög Demeternek, a Magyar Hírmondó szerkesztőjének, hogy alkalmazza 

lapjánál, de erre nem került sor. Pedig lehet, hogy ez az állás megváltoztathatta 

volna Csokonai életét… 
 

Bár Csokonai rövid ideig tartózkodott Sárospatakon, mégis mély nyo-

mot hagyott a hallgatók és a tanári kar körében. Erről a népszerűségről 

tanúskodnak a Nagykönyvtár kézirattárában található Mindenes gyűj-

temények, melyek közül a legértékesebb a Szeőts István (1798), Rátz Jó-

zsef (1813), Stock János 1820), Polgár János (1830) összeállítása. A Hó-

dossy Béla kötet kizárólag Csokonai verseket tartalmaz, de a fentiek is 

tartalmazzák a kéziratban közkézen forgó Csokonai verseket. Míg Cso-

konai itt tartózkodott, kéziratait elkérték tőle, melyeket ő is többször csak 

másolat formában tudott visszaszerezni. A MTA kézirattárában Török 

János pataki tógátus diák tollából őriznek egy ilyen összeállítást, 
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aki 1808. július 14-én subsrcibált Patakon. Ez azt is jelzi, hogy a Csoko-

nai kultusz – a költő halála után is – folytatódott iskolájában. 
 

1826-ban látott napvilágot a Régibb és újabb, részint érzékeny, 

részint víg, többnyire eredeti dalok gyűjteménye. Ez a nyolcrétalakú, 

1834-ben bővített kiadású versgyűjtemény 15 Csokonai verset tartalmaz. 

E kiadványnak külön érdekessége, hogy az iskolai ifjúság által szerzett 

dalokon és Csokonai versein kívül 70 népdalt is tartalmaz. Valószínűleg 

ez a sárospataki nyomtatvány egyike lehet a legelső magyar népköltési 

gyűjteményeknek. De nemcsak a fiatalok körében volt népszerű, a 

főiskola falai is Csokonai mondatokat hirdettek. A Kollégium új 

prebitóriumának – boráruló háza, melyet később nyomdává alakítottak – 

három falára A búkergető című versének következő sorai kerültek: 

 
1. Ha szihatok 

borocskát, A gondjaim 

csucsulnak… Hej vízivók! 

be sűrű Pocsolyába foly 

világotok… 

 

2. Kancsót fiúk, 

veszendő Az élet, és 

előlünk 

Mint egy palack bor, elfogy. 

 

A velük szemben levő falon pedig ez állt: 

 

3. Igyunk, amott 

mondják: „Veszendő az 

élet.” 

 
Hogy a hasonló tematikájú és formájú pataki diákdalok helyett mégis 

Csokonai versét használták fel, jelzi elismertségét, népszerűségét. A Cso-

konai verseket a sárospataki főiskola énekkara énekelte temetéseken és 



világi dalokként egyaránt. Harsányi fentebb emlegetett művében utalt 

Orbán József A sárospataki énekkar története című művére, amelyben nyolc 

Csokonai dal, illetve ének is szerepel. Ezek a versek: Forró sóhajtások, 

Szép hajnal emeld fel, Zokoghat még egy betűcskét, hamar követje a 

tavasznak, Oh, Tihanynak riadó leánya, Csendes este, légy tanúja, Oh, 

nagy egek, rátok apellálok, Pompás esthajnal címűek, melyeket a fel-

jegyzések szerint a 19. század folyamán az összhangzattan újabb szabályai 

szerint az énekkar vezető énekesei átdolgoztak, hogy továbbra is műsoru-

kon tarthassák. A sárospataki Nagykönyvtár máig őriz néhány kéziratot és 

egyéb Csokonai relikviát. Harsányi István és Gulyás József 1916-ban 7 

kiadatlan, ismeretlen vagy elveszettnek hitt Csokonai verset talált meg 

ezekben, melyeket az Irodalmi Közlemények 1917-es évfolyamában meg is 

jelentették. (Bár az ég búsúlva néz is ellenem, Bálint napja, A borbély 

granáriumára írt vers 1800-ból, Szűcs Sára koszorúja, melyet téli 

zöldből kötözött egy Helikon tetején megfordult utas, A víg poéta, és az 

Árpádiász fentebb már ismertetett tervezete, meg egy pajzán vers.) A 

Levéltárban őrzik Kazinczy Ferenchez 1803. február 20-án írt levelének 

eredetijét, amelyben Dayka Gábor verseit bírálta, s amelyet Erdélyi János 

széljegyzetekkel látott el. S a könyvtár múzeumában őriznek egy csikóbő-

rös kulacsot is, mely állítólag Csokonaié volt. 
 

A sárospataki utókor is ápolja Csokonai emlékét. A Kollégiumhoz 

kapcsolódó Iskolakertben levő szoborparkban – ahol a leghíresebb pa-

taki tanárok és tanítványok emlékét örökítették meg – állították fel 1972. 

október 14-én Vilt Tibor Csokonairól készített 80 centiméteres 

bronzszobrát, melyet egy másfél méteres talpazattal emeltek meg. S ha e 

kis írás végén még egyszer visszatekintünk Csokonai és Sárospatak kap-

csolatának történetére, úgy hisszük, talán sikerült némileg árnyaltabbá 

tenni egyik legnagyobb költőnk és híres iskolavárosunk kapcsolatáról a 

köztudatban élő képet. 
 

(2005.) 
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Berzsenyi Dániel szerelmi költészetéről 

 
Berzsenyi Dániel hazafias ódák, a mulandóság nagy élményét megszólaltató elé-

giák, és a felvilágosodás bölcsességét hirdető episztolák költőjeként él a köztu-

datban, holott költeményeinek több mint az egynegyedét, az 1808-ig írottaknak 

csaknem a felét szerelmes versek alkotják. Ennek ellenére Berzsenyi szerelmi 

költészete nem kap elég hangsúlyt az irodalomtörténetben és az oktatásban. Ha 

ennek okait próbáljuk kutatni, el kell ismerni, hogy nagy nehézségekbe ütközünk. 

Az egyik legnagyobb nehézség abban van, hogy ezek a költemények nincsenek 

datálva, nehéz megállapítani keletkezésük idejét. Ez magának a költőnek a 

szerelmes verseivel való viszonyából adódik: Berzsenyi nem akarta, hogy az utókor 

számon tartsa szerelmeit. Fiatalkori szerelmes verseit mégis meg akarta mutatni a 

nagyvilágnak, mert értékesebbnek tartotta, mint az irodalmárok. Sajátos módon járt 

el: képzelt nevekhez címezte utólag e verseket, hogy ne kereshessünk 

összefüggéseket közöttük, nehogy szerelmes regényt konstruáljunk belőlük. 

Fordítva járt el, mint Himfy, vagy Csokonai, akik másokhoz írt verseket is nagy 

szerelmük nevére írták át. Ő inkább vállalta a rossz látszatot, hogy csélcsap, 

kalandor: Lolli, Nelli, Fanni, Naca, Cenci, Eszti – tucatnyi hölgy – ostromolja, 

vállalja azt, ami még rosszabb: hogy dalköltő, élmény és érzelem nélkül, mint hogy 

nyomot hagyjon az utána vizslatóknak. 
 

Mégis, ha e szerelmes verseket alaposan megvizsgáljuk, világossá válik, hogy 

rend teremthető közöttük, csak ehhez meg kell találni a megfelelő szempontokat és 

eszközöket. Ezek közül az egyik legfontosabb magának a költőnek az egyénisége. 

Ezt legvilágosabban Horváth János fogalmazta meg: 

 
Mert a magyar Horatius erőteljes külsőségei alatt egy modern 

ember sebzett mélasága sajog, titáni műfegyelme alatt emberi 

önmegtagadás; antik pogánybölcsessége alatt keresztény rezignáció 

borong, lírájában a megelégedést, a lelki nyugalmat nem a boldog 

birtokos magasztalja, hanem az utána hasztalan epedő. 
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Külszínen a bölcs belátás jelenségei, bent: megbékózott vágyak 

sajgása; s rendkívüli erő az, mely ezt a nyugalmat, ezt a megelé-

gedést létrehozza. Líraiságát azonban nem a külszín, mely 

klasszikus látnokot mutat, hanem a lelkiválság szabja meg: 

bölcsen vállalt fájdalom, melyet ama külszínért váltságul fizet... 

 

Ezen életbölcsesség líraiságát két tényező határozza meg: az egyik az 

egyetemes elmúlás szemlélete, a másik a lelki nyugalomra, valami el-

lenállhatatlan életértékre, a virtus megvalósítására való törekvés. Elégiai 

hangulat és ódai emelkedettség jellemzi költészetét. 
 

Ebből következik, hogy éneklésre közösségi motiváció készteti, jel-

lemző lelkiállapota az extázis, tehát a művészi elragadtatás más költők 

közvetlen alkotásmódjával szemben. Egyébként ő saját maga is utal erre, 

amikor válaszol Kölcsey recenziójára. Ezt a lírai alkatot sajátosan színezik 

különféle hatások, elsősorban Gessner munkáin keresztül a preromantika 

hatása, akitől elsősorban az érzelmesség rekvizitumait, hangvételét és 

érzelemkifejezési módjait tanulja el. Másrészt – mint ismeretes – Horatius 

hatása, akitől a váteszi magatartást, a közösségért való felelősséget veszi át, 

de Horatius hatással van szerkesztő-művészetére, a költői szituáció 

kidolgozására, a megelevenítés művészi módszereire, s ez érhető tetten a 

versekben megmutatkozó nagy ívű ecsetvonásokban is. 

Szemléletmódukban azért van eltérés: Horatius derűs, férfias, Berzsenyi 

inkább fájdalmasan elégikus. Átveszi a középszer gondolatát, de míg ez 

Horatiusnál matematikailag pontosan kijelölt hely a palota és kunyhó között, 

addig Berzsenyinél tulajdonképpen a Rousseau-i vissza a természethez. Az 

egyszerűség elvét vallja, s inkább a kunyhóhoz érzi magát közelebb, mint a 

palotához, és a visszatéréshez való vágya jól látható szerelmi költészetében. Az 

antikos versformát is eltanulja Horatiustól, de ő elsősorban 
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a metrum, verssor, strófa logikáján építkezik. Az antik verssor nagy je-

lentőségű Berzsenyi költészetében, ugyanis nála nem arról van szó, mint 

Virág Benedeknél, hogy az antik versformákat egyszerűen átveszi, hanem 

arról, hogy a benne kitörni készülő vulkán, a hatalmas érzések, és gondo-

latok kiáramlásának formáját találja meg bennük. Azt is mondhatnánk, 

hogy a romantikus tartalom klasszikus formában történő kifejezése. S itt 

van Berzsenyi egyediségének forrása: ezek az antik versformák kényszerí-

tették a költőt arra, hogy lelkiismeretes önmagába mélyedéssel, vagy fan-

táziájának eksztatikus felhevítésével keresse és megtalálja az igazi kifeje-

zést, amint erre Horváth János, Szerb Antal is rámutatott. Itt teremtődik 

meg az a sajátos Berzsenyi – nyelv, amelyik nemcsak gondolati tartalmával, 

hanem esztétikai sajátosságával hat. Ez is benne van a szerelmes versek-ben, 

amelyet sem a korabeli, sem a későbbi kritikusok nem értettek. Ter-

mészetesen hatással volt rá a romantika: főként az érzelmek és a fantázia 

szabadságának a bizonyítása állt leginkább közel az egyéniségéhez. A Köl-

csey – recenzióval szemben ezt a szabadságot erőteljesen hangsúlyozza is, s 

az expressziókban, a kifejezésekben – melyeket Kölcsey elítélt – az érzel-

meknek, szenvedélyeknek a megfogalmazását látja. 
 

A további nehézség sajátos előadásmódjából fakad. Jellemző költői 

módszerének a közvetettsége: általában kerüli a konkrétumot, bizonyos 

távolságban tartja magát mind tárgyától, mind a személyektől, akikről szól; 

témáit sokáig érleli, alakítja, átszellemíti. Egyéni mozzanatok helyett 

inkább általánosságok felé hajlik, pillanatnyi nekihevülésből maradandót, 

alkalomszerűből örök érvényűt, az ellentétekből a szintézist kívánja 

megteremteni. Némileg egyet kell érteni kritikusai megjegyzéseivel, ami-

kor szerelmi költészetét bírálják. Ugyanis a szerelmi költészetnek inkább 

sajátossága az egyediségre való törekvés, de Berzsenyi alkotói módszere 

ebben feszültséget okoz: időnként megbontja a versek hangulati egységét. 

Berzsenyi állandóan javítja, újraírja verseit, hosszú ideig érleli, s ha el aka- 
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runk igazodni költészetében, akkor arra kell törekedni, hogy megkülön-

böztessük a versek keletkezési és végleges kialakulási stádiumát. 
 

Mindezek a tényezők arra kényszerítenek bennünket, hogy mindenek 

előtt a versek keletkezésének legalább a hozzávetőleges idejét és sorren-

diségét megállapítsuk. Ez nehéz feladat elé állítja az utókort. Ismeretes, 

hogy verseinek 1813-as és 1816-os Helmeczi Mihály által gondozott ki-

adásához járult hozzá személyesen. Ezeket Kazinczy javaslatára köny-

vekre osztotta, elsősorban tematikai és minőségi meggondolások alapján, 

tehát nem időrendben. S a későbbiek folyamán az ez utáni kiadások is 

ezt a módszert követték. 
 

Egy karakterisztikus időrendi követést Mezei Mártánál figyelhetünk meg 

Berzsenyi Dániel válogatott művei 1961-es kiadásához írt bevezetőjében, 

de ennek a munkának az oroszlánrészét Merényi Oszkár Berzsenyi – kutató 

vállalta magára az 1979-es akadémiai kritikai kiadásban. Bár ezt is több 

bírálat érte, mi mégis meggyőzőnek tartjuk Merényi érvelését. S hogy 

ebben nem állunk egyedül, az is bizonyítja, hogy az Orosz László által 

1985-ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelentetett Berzsenyi művei, 

Kiss János emlékezései kötet is igyekszik a Merényi sorrendet követni. 

Ehhez az elrendezéshez hatalmas munkát kellett elvégezni: figyelembe 

kellett venni az életrajzi és történelmi helyzetet, a tárgyi és formai 

vonatkozásokat, az eszmei és érzelmi motívumok valószerűségét és 

hovatartozását, a szókincset, a költő esetleges vallomásait, a kortársi 

konkordanciákat, a ciklusosság kategóriáját, az olvasmányokat, a belső 

fejlődést, a költői műhely feltárulkozását, a kézirat bizonyos változatait. 

Utána meg kellett teremteni a szintézist az esztétikai – lélektani – történeti 

szempontok felhasználásával az összkép kialakításában. 
 

A szerelmi versek tekintetében figyelemmel kellett lenni Berzsenyi egyé-

niségének sajátos vonására. Nem könnyen hevülő természete lévén, inkább 

érzéseinek maradandóságával tűnik ki, ebből fakad látszólagos szűkkörűsége is. 

A látszat ellenére nem valószínű, hogy könnyelműen élte volna szerelmi 
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életét. Körülményei sem voltak alkalmasak kicsapongó életre: Hetyén még apja 

szigorú ellenőrzése alatt élt, és Semjénben sem segítették szerelmi kalandjait. 

Inkább az a valószínű, hogy rajongása egyetlen központi ideál körül 

kristályosodott ki, akit verseiben Dudinak vagy Emminek szólít. Figyelembe 

kell venni azt is, hogy szerelmi érzéseinek kifejezésekor tekintettel kellett lenni 

kora felfogására, szerelmének adott életkori, vagy társadalmi helyzetére. 

A szerelmes versek sorrendjének megállapításában és csoportosításában 

fokozottan kell érvényesíteni az érzelmi szféra, a tematika, az irodalmi és 

formai jellemzők, a szókincs és egyéb tényezők vizsgálatát, minthogy 

életrajzi és időrendi mozzanatokkal nem tudunk operálni. A vizsgálódá-

sokból kitűnik, hogy a költő szerelmi életének van egy ábrándos, érzelmes, 

itt-ott transzcendentális vonatkozással is jellemezhető korszaka, és van egy 

másodvirágzása, amelyben megváltozik, reálisabbá válik érzelmeinek 

jellege és mélysége, ami formaváltásban – az első korszak hangsúlyos ver-

seléséhez képest a klasszikus formák megjelenésében – is megnyilvánul. 
 

A második korszak előtt feltételezhető egy olyan időszak, melyet úgy jelle-

mezhetnénk: a valódi szerelem keresésének az időszaka. Ide tartoznak az ilyen 

versek, mint A szerelemhez, Vénushoz, Nacámhoz, Az én kegyesem, Me- 
 
lisszához. Ez a korszak az első szerelemtől való elszakadás, és az új szerelem 

keresésének az időszaka. A második korszakhoz az ún. Emmi – versek tar-

toznak, melyek átnyúlnak a későbbi korszakokba is. Ide tartoznak a Bartsi 

Ilonka – Chloé – versek. Egyik – másik szerelmi költeménye pedig átmenetet 

jelent az elégia korszaka felé (Levéltöredék barátnémhoz). Az Emmihez való 

viszony bizonyul a legtartósabbnak, bár hetyei, sömjéni lélektani eredete ennek 

is kétségtelen. S van három olyan költeménye is – A szerelem, Féltés, 

Barátomhoz – amelyek nem kapcsolódnak konkrét személyhez, hanem álta-

lános szinten próbálják a szerelem mibenlétét megragadni. 
 

Izgató, még mindig megoldhatatlan kérdés, kihez vagy kikhez írta 

Berzsenyi szerelmes verseit? A címként vagy a versekben előforduló női 

nevek – Lili, Lolli, Nelli, Fanni, Naca, Cenci, Eszti, Emmi, Dudi, Bartsi, 
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Chloé, Daphné, Phyllis – semmit sem árulnak el, már csak azért sem, mert 

újra meg újra felcserélte, megváltoztatta őket. Ezeknek a kérdéseknek az 

eredete az 1813-as kiadásra megy vissza, amikor Berzsenyi jóvá-

hagyásával Helmeczi változtatta meg a neveket a monotónia elkerülése 

céljából. Megállapítható, hogy két főalak áll itt a központban: Dudi és 

Emmi. Bár más szerelmeit is megénekli, de kedvesei számunkra látha-

tatlanok maradnak. Érzéseit annyira átszellemíti, hogy úgyszólván csak 

szerelmi ideáljait fejezik ki. Pedig bizonyos, hogy a verseknek valóságos 

alapjuk volt. Erre utal a Linonnak szóló vers címének a megváltoztatása, 

mely – mint azt Helmeczinek megjegyzi – egy valóságos hölgyre vonat-

kozott, aki miatt majdnem bajba került. Így valószínű, hogy a Dudi és 

Emmi nevek sem légből kapottak, ezt kizárja a költeményben kifejezendő 

érzelmi őszinteség, melyet igen fontos követelménynek tartott Berzsenyi. 

Lehet, hogy a Chloé és a Glycere álnevek, de az eredeti kéziratban ezek 

helyén is a valódi nevek szerepelhettek: Linon és Emmi. 
 

Ha a szerelmi versek általános jellemzőit tovább vizsgáljuk, megálla-

píthatjuk, hogy a versek temetikájában bizonyos folyamatosság észlelhető, 

végigkövethető bennük a szerelem lélektani története. Látható bizonyos 

ciklikus jelleg is: a Dudi versek még hangsúlyos verselésben íródtak, míg 

az Emmi versek egy részében az anakreoni strófa jelenik meg. Bizonyos 

fejlődés is látható a szerelmi költészet ideáljaiban. A Gessner – féle pásztori 

szerelem érzékies vonásai csak bizonyos mértékig jelentkeznek a kezdeti 

fokon (Phyllis, Lolli, Lilihez), inkább a rajongás fejeződik ki ezekben. A 

kedves, mint az érzékeket és a szellemet egyaránt rabságba ejtő szép lélek 

szerepel ezekben. Ismeri a dualizmus fogalmát, a testi és lelki létet 

elválasztja, de nem állítja szembe őket, harmóniába hozza egyiket a 

másikkal. A szerelem által ébresztett reflexiók költészete ez. Különösen az 

első korszak szerelmi verseire jellemző, hogy bennük a szerelmi élmény a 

lírai kifejezés közvetlenségét fékező, sokszor túlságosan elnyújtott 

leírásokkal vegyül, vagy önszemlélésbe megy át, amiért Merényi mél- 
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tán adhatta a költőnek az eszmélkedő szerelmes jelzőt. Jellemző a szerelmi 

érzések általánosítása is, amely a szerelem himnuszában, a Kazinczy által is 

elismert és értékelt A szerelem címűben éri el tetőpontját. Ez összefügg 

Berzsenyi közvetettségre való törekvésével, ami szerencsére nem sikerült neki 

teljes egészében, mert az Egy lányka emlékére, Az elválás reménye, Esdeklő 

szerelem, Szerelmi bánkódás, Nelli, Az én kegyesem és az anakreoni versek 

átélt, igaz érzést fejeznek ki. Különösen megkapó költői szépsége, finom 

erotikája és a benne kifejeződő gyöngéd érzelem mélysége Az én kegyesem 

című költeménynek. Majd később látni fogjuk, hogy ez az elvont szerelmi 

felfogás megváltozik, és az Emmi – versekben megjelennek a felnőtt férfi 

szenvedélyes érzelmei, mely a niklai száműzetés idején a szerelem elmúlásába 

való rezignált belenyugvásnak – Barátomhoz – ad helyet. 
 

Azonban mindvégig érezhető bizonyos közvetettség, melynek példája a 

megszólítások szerepe a versekben. Ez is a távolságot biztosítja a megszólítottak és 

a költői én között. Ilyen a szentenciák alkalmazása, melyek az érzelem és gondolat 

egyensúlyát biztosítják: felemelik a költői témát, utat nyitnak magasabb 

összefüggések felé. Ilyen eszköz az absztrahálás is, a természet elemei nem 

tükröznek friss érzéki benyomást, a kulisszákat a költői értelem állítja fel és alakítja 

a költői célnak megfelelően. Ilyen az allegóriák, megszemélyesítések alkalmazása 

is. A közvetettség egyik legmegkapóbb példája Az örömhöz című vers, melyben az 

öröm kacér, de kedves csábító lány képében jelenik meg. 
 

Ezeket a verseket erőteljesen jellemzi a képszerűségre való törekvés. 

Nyilvánvaló, hogy a képek sokszor tűnnek meglepőnek, első olvasatra 

tán értelmetlennek is, mint ahogyan azt annak idején Kölcsey megje-

gyezte, de éppen Berzsenyi nyilatkozatából tudjuk, hogy ezek tudatos 

költői megoldások: A poétai expressiók mik egyebek, mint megtestesült 

poétai érzelmek és gondolatok…., vagy egy másik helyen mondja: 

 
Horátz név szerint hívja az isteneket, én pedig azokat jelképekben 

hívom, s ez poétaibb hívás, mint amaz. Így van a dolog a többiekkel is: 
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mindenütt festve, nem pedig mondva van a gondolat, melly nem hibája, 

hanem fő charaktere a Poézisnak. Tán azt mondhatnánk ezen dara-

bokra, hogy képekkel meg vagyon terhelve... ha meg tudnánk határozni, 

hogy ezen fő charakterében lehet – a Poézis felettébb való. 
 

(kiemelés tőlem M.J.) 

 

Berzsenyi költészetének képszerűsége nem akármilyen képszerűség. A köz-

vetlen lírai költőknél a kép mintegy beleolvad a versbe, annak zeneiségébe és 

hangulatába. Berzsenyinél a kép szinte önálló életet él, akárcsak a hasonlat, s 

nem egyszer ez is a közvetettséget szolgálja. Bár neki is vannak itt – ott a vers 

általános hangulatába olvadó képei (A szerelem, Vigasztalás), de néha párat-

lan plaszticitású képpel lep meg, mint pl. az Amatheus című versben. 

A szerelmi költeményeket vizsgálva figyelemmel kísérhetjük sajátos 

költői nyelvének kialakulását. Míg az első szakasz verseinek szóválasz-

tását a régi nyelv sajátosságai határozzák meg, s kevés a nyelvújítási szó, a 

későbbiekben egyre többet találunk ezekből, s a maga által alkotott 

szavakból, amelyek miatt belekerült a Mondolatba is, és Kölcsey bírálatát is 

kiváltotta. Itt jegyezzük meg, hogy Berzsenyi alapélménye a szó volt, a szó 

vonzotta a szókat, s nem a kép a képeket nála. Sőt az ihlet hevében a szó 

függetlenedett is tartalmától, s ez időnként képzavarhoz vezetett. Ő 

elméletileg igyekszik ezt megindokolni: 

 

... mert valamint változnak az ideák, aszerint kellett változni az 

egész költői szellemnek és nyelvnek; sőt így kell azoknak 

változniok minden eredeti költőnél, mert minden új 

világszemlélettel új ideáknak, új szellemnek, új nyelvnek 

harmóniája születik, s ahol ez nem születik, ott eredeti sincs... 

 

Tehát a költő elszakadt a mindennapi valóságtól, a mindennapi nyelv-

től, s mintegy külön nyelvet teremtett magának végül az ódákban, ideá- 
 

79 



lis világának közvetítésére, kifejezésére. Ebben a sajátos költői 

nyelvben az antik mitológiai név utalás pedig értelmétől eltekintve is, 

pusztán mint idegen hangzat és távoli sejtelem, stílusszínező hatással 

vegyül a magyar szövegben és egzotikus stílromantikájával hat. 
 

Ezek az általános vonások sajátos módon jelennek meg szerelmi köl-

tészete egyes szakaszaiban. Első szakasznak talán az 1794 – 99 közötti 

időszakot tekinthetjük. Érdekes, hogy ennek a szerelemnek gazdagabb a 

szakirodalma, mint a többinek. Valószínűleg azért is, mert az ehhez 

tartozó költemények a kiadásra kerülő kötetekben is megjelentek. A 

szakirodalom ezeket Dudi – versek néven emlegeti, s maga a költő is ezt 

vallja Az első szerelem című versében. Mind a mai napig azonban vita 

tárgya, hogy ki lehet ez a rejtélyes nőalak. Erre vonatkozóan kétféle fel-

fogás él. Vargha Balázs a hetyei pap hugával hozza kapcsolatba, bár ezt 

határozottan nem állítja, Döbrentei Gábor pedig Perlaky Juditot jelöli 

meg, Perlaky Dávid nemesdömölki esperes lányát, aki később Döbrentei 

mostohatestvére lett. Döbrentei Berzsenyi egyik legjobb barátja volt, őt 

bízta meg halála esetén művei további kiadásával, gondozásával. Egyéb-

ként a Perlaky és Berzsenyi család baráti kapcsolatban volt egymással, 

Perlaky Judit e szerelem idején 14 esztendő körüli lehetett. De ez a sze-

relem kettős ellentmondást rejtett magában: egyrészt a lány elég fiatal 

volt, másrészt egy nemes – a kor felfogása szerint – nem vehetett fele-

ségül paplányt. Érdekes, hogy ezek a mozzanatok tükröződnek a Dudi 
 
– versekben, melyek egy fiatal, nővé érésének kezdetén lévő félénk fiatal 

lányt jelenítenek meg, és a költői én magatartása is inkább tanító, támo-

gató jellegű. A verseket elsősorban az intim szféra szerelem 

központúsága jellemzi, kevés a történelmi – társadalmi vonatkozása. 
 

A versekből egy sajátos lírai cselekmény bontható ki. A kezdeti szakaszt 

az Egy szilaj lánykához és a Phyllis fejezheti ki. Mindkettő a szilaj ifjútól 

idegenkedő, illetve boldogságra vágyó ifjú lány alakját idézi fel finom köl-

tői áttétellel. A Phyllis – ben a szerelemtől félő, de azt vágyó lány szólal 
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meg, mert az ábrázolásban fordított eljárásként a költő a lány alakját jele-

níti meg. A szerelmi vágy, az ostrom fázisát foglalják magukba az Esdeklő 

szerelem és A csermelyhez címűek. Az utóbbiban a költő a csermelyre 

bízza szerelmi vallomását, hogy juttassa el kedveséhez. A kapcsolat érzel-

mi tetőpontjára a Lilihez, Dudi, Az est, Az esthajnalhoz című versekben 

ér. A vég kezdetét sejteti a Szerelmes bánkódás. Végül Az elválás remé-

nye és a Dudi emlékezete című költeményében a lemondás jut kifejezés-re, 

s a költő hirtelen házasságával ez a kapcsolat megszakadt. Érvényesült a 

kegyetlen társadalmi törvény, és ennek mindkettőjüknek alá kellett vetnie 

magát. Ez azonban nem jelent teljesen végleges szakítást, mert Dudi 

vállalja a barát szerepét, jó szívvel vesz részt a költő családi eseményeiben. 
 

Ha ennek a korszaknak a sajátosságait próbáljuk számba venni, meg-

állapíthatjuk, hogy ez a szerelmi – érzelmi viszony reális, de beleszövődik 

bizonyos reménytelenség is. A költemények túlnyomóan érzelmesek, 

panaszos hangúak, befejezésük szomorú: a gessneri világ tartalmi elemei 

jelennek meg bennük, a képek bánatosak. Szókincsében gyakori a „sír” 

„könnynek forrása” „bús” „beteg” „árva” „bágyadt” „hervadt”, gyakori a 

halálmotívum. Nagy ritkán a boldogságérzés őszinte kifejezése is felbukkan: 

„mosolyg” „játszik” „csókolgat” „mulatoz”. Hangvétele félénk, tompított, 

sokszor testetlen ifjúkori vágyódás, boldogságkeresés szólal meg benne. A 

lírai cselekményvezetésre az epikai egymásutániság jellemző, a mitológiai 

elemek használata kivételszámba megy. Összefoglalóan azt állapíthatjuk 

meg, hogy e verseket szomorú érzelmesség jellemzi, mely néha 

reménytelenséggé fokozódik, annak hozzáadásával, hogy a boldogtalan 

szerelmesek a földön túl találkoznak, s akkor nem lesz, aki szétválassza 

őket. Érdekes, hogy ez a szerelem tovább él, s majd később, Az első 

szerelem című versben állít emléket ennek a kapcsolatnak a költő. Ez a vers 

bensőséges és maradandó érzések örök emléke, de a kötetből kihagyta, talán 

azért, mert Judit 1809-ben már Kossuth Istvánné, és négy gyermek 

édesanyja. Tekintettel volt a költő a feudális társadalom 
 

81 



szokásaira, a Berzsenyi rokonságra, de talán mindenek előtt az első sze-

relmes verseit kiváltó Juditra. 
 

E korszak verseiben külön figyelmet érdemel Dudi alakjának a meg-

fogalmazása. A Dudi név körül az égi és földi szerelem sajátos kifeje-

zései fonódnak össze: a költő szeretné kedvesét égi tökéletességűnek 

látni, ezért alakját fénybe meríti, ami felismerhetetlenné teszi. Némi 

földi sajátosságok megmaradnak, amelyek általában jellemzőek a Dudi 

versekre: a lány harmatos fiatalsága, szép, tündéri mozdulatai, édes éne-

ke, ártatlan kacérsága, hirtelen pirulása, nefelejcs szeme. Mindezek azt 

bizonyítják, hogy nem elvont érzelmek kifejezéséről van szó. Álljon itt 

bizonyítékul a Lollihoz írott vers néhány strófája: 

 

Szép, mikor pihegő kebled 
 

Mint egy galamb epedez, 
 

S lankadó nefelejcsszemed 
 

Harmatgyöngyöt görgedez. 

 

Szép vagy te, mikor csintalan 
 

Mint könnyű Zephyr játszol, 
 

S titkaidról vigyázatlan 
 

Le-lereppen a fátyol. 

 

Szép, mikor a gerjedelem 
 

Andalodásba merít, 
 

Szép, mikor a szűz szemérem 
Bíborlángszínbe borít. 

Lollihoz 
 

Ha formai szempontból nézzük e költeményeket, szintén jellemző 

rájuk bizonyos kettősség: a konvenciókhoz való kötődés, de az azokon 

túllépni akaró szándék is. Ez figyelhető meg a versek tájelemeinek fel- 
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használásban: általában egyfajta elszigeteltség, statikus jelleg van a korai 

versek tájleírásában. Ezek a tájak a szerelmi jelenetek színhelyei, elsősor-

ban itt látszik Gessner hatása. Bár még csak kulisszaként jelenik meg a 

versekben, némi együttérzést mégis hordoz a lírai én iránt. A költő hol 

extatikus örömben, hol fájdalmas bánatban fordul a tájhoz, de érdekes, 

hogy ez mentes minden túlzástól. Berzsenyi maga is úgy vélte, hogy a 

szerelmi költészethez hozzátartozik az érzelem kifejezése, de nála ez 

fegyelmezetten történt. A Dudi versekben megjelenő tájat jellemzi az 

Árkádia – jelleg. Az árkádiai világon az ifjúság bája ömlik el, ez az ifjú 

Berzsenyinek a durva, értetlen környezetével szemben választott költői 

hazája. Az árkádiai fátyol mögött az örök emberit véli megpillantani: a 

harmónia, a szépség világát, amikor legfontosabb életmozzanatnak még a 

szépség születése tűnik. Az estet a következő képpel jellemzi: 

 

Illy szent csendesség ölében 
 

Hallgatott minden, így állt 
 

Midőn gyöngyházszekerében 
 

Anadyomene szállt. 

 

A költő a tájat tudatosan elválasztja, megkülönbözteti a szürke mindenna-

poktól. E táj éppen a költői képzelet beavatkozásával válik a szépség otthonává. 

Megfigyelhető a költeményekben bizonyos tanító jelleg, ami nem 

költői kezdetlegesség, a felvilágosodás eszmevilágának és igényeinek 

bizonyos mértékű jelenléte. Szerelem és erény együttes hirdetése, és az 

erény pusztán humánus szempontú értékelése s mindenek fölé való 

helyezése a felvilágosodás hatásának is felfogható. A tiszta érzelmek és 

erény kultuszának összekapcsolását érzékelhetjük a Lilihez és Az est 

című költeményekben. A tanítói célzat azonban időn-ként moralizálásba 

csap át, megtörve a költemény hangulati . Ezt Orosz László és Mezei 

Márta is észrevette, Mezei Márta 
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elítélően nyilatkozott a sablonszerű megoldásokról: a verskezdetekről, 

vagy a jelenetező formákról. Az utóbbiról megállapította, hogy a költő-

nél a helyzetkép epikus pontossággal adja meg a versszak keretét, s sze-

rinte ezek a szcenikus, sablonos jelenetek a spontán líraiság 

kerékkötőivé váltak korai költészetében. Szinte úgy hatottak, mintha az 

elképzelt képekhez hozzá erőlködné a költő az érzelmeket. Azt is 

kifogásolta, hogy a lányka szépségének, saját érzéseinek festése után a 

lírai hangulatból átcsap a didaktikus magatartásba, s következik az 

oktatás arról, hogy a szépség csak az erénnyel párosulva lehet igaz érték. 

Való igaz, hogy e költeményeket jellemzi a cselekvő forma, melyekről 

Mezei Márta a következőket állapítja meg: 

 

A másik, sablonokban is egyéni sajátossága ezeknek a költeményeknek, 

hogy az érzelmi – hangulati tartalomnak a lírában szokásos elemző és 

statikus ábrázolása helyett Berzsenyi inkább a drámaihoz közelálló 

jelenetező és cselekvő formát választja. Ha saját bánatáról ír, akkor 

mintegy ábrázolja magát a bánat cselekvéseiben, magányos, búsongó 

sétákon, könnyhullatás között nappal és éjszaka ( Szerelmes bánkódás, 

Fanni emléke) . Ha kedvese szépségét festi, azt is cselekedeteivel tudja 

kibontani igazán: szép, mikor felé jön, szép, mikor szól, szép, mikor 

hallgat, szép, ha elpirul, szép minden tettében. (Lollihoz) Mintegy saját 

dinamikáját vetíti rájuk, a belső feszültségnek és nyugtalanságnak for- 

máit adva a külső magatartásban is. 

 
Mezei Márta szerint mindez szerint széttöri a dalformát, de mi úgy gon-

doljuk, éppen ez a Berzsenyi versek pozitívuma. Merényi József is az értékekre 

hívja fel a figyelmet: a versek őszintesége egybevág a költő vallomásával: „Ami 

szívből jön, az nem lehet rút... Berzsenyi azt is írta, hogy költeményeit nem a 

kérkedés, nem a hiúság sugallta, hanem a legszentebb érzés, melynek „kiöntése 

édes”. Ellentétben Mezei Mártával és Orosz Lászlóval, Merényi 
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ezeket a verseket megszerkesztetteknek tartja, és valóban: az általános séma 

mögött a költő igyekszik követni az érzelem, a mondanivaló logikáját, vagyis a 

belső forma megvalósítására törekszik. Ebből a szempontból kiemelkedő Az 

est című költeménye, melyet hármas szintre épít. Az első a természet 

ábrázolása, ez változik át az antik mítosz színterévé, s utána emelkedik a 

harmadik, a legmagasabb szintre, ahol a szerelmi élmény magasztosságát, 

felsőbbségét a földi élet apró – cseprő bajaival állítja szembe. 

A költeményeket a zeneiségre való törekvés is jellemzi, Berzsenyi 

mestere a hangalakításnak, jól ismeri a hangok festői és zenei 

kifejezőerejét, és érvényesítette stílusérzékét e tekintetben is. Nála ez a 

forma szinte önmagában is megáll, csak közvetve függve össze a vers 

tulajdonképpeni mondanivalójával. Példázzák ezt az alábbi sorok: 

 

Aki vért zengett, s haragos Skamandert 
 

Aki zordon Rhodopén parancsolt 
 

Kőnek és vadnak, s Rhadamant kezének: 
 

Hév szerető volt. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a szavak hangalakjának felhasználásakor so-

hasem tévedt túlzásokba, sokszínűen tudott élni lehetőségükkel. A hang 

adta lehetőséget kihasználta képidézésre: 

 

Itt, hol hársak árnyékoznak 
 

E setét völgy ölében, 
 

S csörgő vizek omladoznak 
A vadrózsák tövében 

Fannim emléke 
 

A látás és hallás érzékeltetésével itt „zeneileg” is érezzük a tájat. Fel-

használta a hangokat a természet hangulatának felidézésére - ahol már a 

név is – bár kitalált – a hely hangulatához kapcsolódik: 
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Jer, Lili, nézd, langyos szellők 
 

Lengetik a ligetet, 
 

S illatozó híves ernyők 
Mérséklik a meleget.  

Lilihez 
 

A csend a mítoszi hangulatkeltés eszköze, s a hangokat az ellentétes 

hangulat kifejezésére is felhasználja. Nem egyhangúak ezek a költemé-nyek, 

hiszen rendkívüli változatosságot mutatnak a verskezdetek: sóhaj-tással, 

kérdéssel, megszólítással vagy felkiáltással kezdődnek. Törekszik a 

megjelenítésre, maguk a felkiáltások, a verskezdési formák is ezt a célt 

szolgálják, de annak eszköze a leírás, a jellemzés, a hasonlat is. Jellemzi e 

verseket a drámaiság is, amit hívogató szavakkal és indulatszavakkal ér el. 

Az érzelmi telítettséget az ismétlések gyakori alkalmazásával fejezi ki. 

Törekszik az ellentétezésre, s ezzel csak fokozza a drámaiságot. 
 

A Dudi – versek hangsúlyos – rímes versformában íródtak. Ezt a formát, 

amit ő használ, ezt Faludi Ferenc dolgozta ki: hosszabb és rövidebb sorok 

váltakoznak benne keresztrímmel összekötve. Leggyakoribbak a 8+7, 8+7 

szótagú strófák. Ütemezésük Berzsenyinél legtöbbször elmarad, nem törekszik 

arra, hogy átjátszanak trocheus formába, mint ahogyan ez Csokonainál vagy 

Fazekasnál megfigyelhető. Rímelése sincs gondosan kidolgozva, úgy gondolta, 

hogy nem ezek a fontosak. A szavak, a verssorok, a versszakok finom 

modulációjával igyekezett hatni, s nem az erőltetett alliterációval. Mes-

terkéltnek érezte a formai nyűgöket, a forma és a hangzás egységét, szüksé-

gességét hirdette, ahol az elsődleges a lényeg kifejezéséhez szükséges eszköz 

megtalálása volt. Verseinek fő esztétikai elveként a mondanivalót, a szavak 

szép gördülékenységét jelölte meg, melyet „az egybehangoltság” művészi él-

ményével kötött össze. Mindezekből talán kiderült, hogy ezek a versek nem 

voltak kezdetlegesek, magas művészi megoldásokkal találkozunk bennük. 
 

De – mint ahogyan azt már fentebb említettük – 1799 körül ez a Dudi 

szerelem véget ért. Berzsenyi feleségül vette a 16 éves Dukai Takács Zsuzsan- 
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nát, és Semjénbe költöztek. A költő szabadulni akart apja zsarnokságától, apja 

pedig ezzel a házassággal akarta megbontani Perlaky Judithoz fűződő kapcso-

latát. Házassága nem szerelmi kapcsolat volt, bár a fiatal lány szép és gazdag 

volt, de nem volt művelt, s így kevésbé tudott a költő szellemi partnere lenni. 

Berzsenyi tudatosan törekedett is arra, hogy feleségét ebben az állapotában 

megtartsa, mint ahogyan azt Kazinczyhoz írott levelében be is vallotta. Fele-

ségéhez nem is születtek versei, egy – egy sorban említi csak meg őt, inkább le-

veleiben beszélt róla. Ez méltánytalan eljárás, hiszen a családi élet, a gazdaság 

irányításában vele egyenrangú társ volt, sőt, amikor a Kölcsey recenzió után 

Sopronba ment egy évre, a kis asszonyka felnőtt férfiként rendezte a birtok 

ügyeit, s leveleiben lelkiismeretesen mindenről beszámolt. Bár később Berzse-

nyi is érezte ezt, s Dukai Takács Judithoz írott episztolájában a női egyenjogú-

ságról írottak kapcsán sajnálatát és lelkiismeret furdalását is érezteti, hogy nem 

tette egyenrangú társává feleségét, hanem meghagyta abban az állapotban, 

hogy csak a gyertya – és felhasznált papír miatt zsémbeljen. 
 

A semjéni korszak Berzsenyi szerelmi költészetében újabb fordulatot 

hozott. Merényi ezt a másodvirágzás korszakának nevezi. Központban 

itt az ún. Emmi – szerelem állt, de ezt megelőzi egy rövid időszak, ame-

lyik az igazi szerelem keresésének az ideje. Az ekkor írt verseket már 

fentebb felsoroltuk. Ezeket nem tudjuk konkrét személyekhez kötni, s 

olyanok is vannak köztük, melyeket kihagyott a kötetéből. 
 

Ezekben a versekben reálisabb életérzés nyilvánul meg. Legszebb példá-

ja Az én kegyesem című, finom érzékiségével minden sora életet lehel. Ezt 

a költeményt valószínűleg egy alacsonyabb rangú hölggyel való kapcsolat 

ihlette. Jelentős A szerelemhez című költeménye is, mely új szerelmi ideál 

keresésének kifejeződése. Két mitológiai motívum játszik benne szerepet, 

az Ámor és Psziche történetnek kétféle változatát dolgozza fel a versben. A 

költemény elején és a végén is megjelenik a motívum a szerelmi vágya-

kozás kifejezéseként. A költemény első részében az kerül előtérbe, ami-kor 

Psziche iszik a Léthe vizéből, s a földi nyűgöket elhagyva magasabb 
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világba kerül. A költemény végén az ismert kép: a gyertyával Ámor fölé 

hajló Psziche megidézése, de az eredeti motívumot átértelmezve itt Pszi-

che mint szerelmet hozó jelenik meg. A másik mitológiai motívum: a Pyg-

malion – mítosz. Ő is önmagában alkotott egy ideált, beleszeretett abba, 

sóvárog utána. Ez a költemény is példa arra, hogy milyen eredeti módon 

használta fel a mítosz elemeit a költő. A versformák is megváltoznak ezek-

ben a versekben, A régi hangsúlyos verselés mellett az időmértékes forma 

is megjelenik, a Melisszához írottban például az alkaioszi szak. 
 

Ezután találkozik azzal a hölggyel, akit verseiben Emminek nevezett 

el s aki több verset is ihletett: Az örömhoz, Nelli, Egy hirtelenhez, Egy 

leánykához, Fő és szív, Esztihez, A tavasz, Cencimhez, Chloe (Látta, 

láttam. . .), Chloe ( Mint egy árva madár. . . ), Búcsúzás, 

Levéltöredék barátnémhoz, Glycere, Emmihez (1811-es) 
 

Ha ezeket a költeményeket olvassuk, látnunk kell, hogy itt minőségi-

leg új szerelemről van szó. Az érzelmek jellegében és minőségében ér-

zékelhetünk újat. A költő itt - mint ember - nem érez a szerelem helyett 

annak hitt sablonokat, közhelyeket. A felnőtt férfi szenvedélyes szerel-

me szólal meg ezekben a versekben, annak féltékenységével, elragadta-

tottságával. Emmi sem a szerelemmel ismerkedő, attól félő fiatal lányka, 

hanem egyenrangú társa a költőnek ebben a kapcsolatban. Mély és 

tartós viszony fejeződik ki, mely a költőben sokáig élt, mint majd látni 

fogjuk, a Niklára való költözés után is megmarad benne ez az érzés. 

Szenvedélyes, mesterkéltség nélküli, természetes hangvételű, életközeli, 

felnőtt emberek erőteljes viszonya ez a kapcsolat. 
 

Ezekben a költeményekben is megfigyelhető a lírai történés folyama-

tossága. A szerelmi viszony kezdetét jelző udvarló versek közé sorolható a 

Nelli mellett az Egy szívtelenhez, Fő és szív, Egy leánykához. Itt – ott 

ezekben a féltékenység is megszólal. A szerelmi kapcsolat kikristályoso-

dásának tanúi a szerelmi boldogság versei, központjában A tavasz – szal, 

melyben ismét az Emmi név fordul elő és a Helmeczi által Esztinek át- 
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keresztelt gyönyörű anakreoni verssel. Ide sorolható a később 

keletkezett Chloe vers (Látta, láttam. . .), sőt az 1811-es Emmi vers, 

mely az utóbbi testvérverse. A Dudi versekkel ellentétben 

megfigyelhető, hogy ezeket nem az epikus egymásutániság, hanem a 

belső lényeg, a mély érzelmi koncentráltság tartja össze. A végbemenő 

történést többször a valóság és álomszerűség síkjainak egybeolvasztása 

jellemzi, a tömörség, a kevés szóval sokat mondás törekvése hatja át. 
 

Formai szempontból is változás figyelhető meg: szókincsében az első 

korszak érzelmes szavai nem szerepelnek, újszerű metaforákkal és ha-

sonlatokkal találkozunk. Fokozottabban törekszik ezekben a zeneiségre, 

megsokszorozódik a nyelvújítási szavak használata, Berzsenyi maga is 

alkot ilyeneket. Jellemzi e a verseket a koncentráltság, az összefogottság, 

a táj a vers hangulatába illeszkedik, s már nem puszta kulissza, 

hangulati egységük is feltünő. Kiemelkedik közülük a Levéltöredék 

barátném-hoz, ahol a táj már annyira beépül a vers szövetébe, hogy 

egy lírai önarckép és egy emberi sors jelképévé válik. Ez már 

tökéletesen romantikus megoldás, mint ahogyan azt már akkor Erdélyi 

János is észrevette. De ugyancsak tetőpontot jelent A közelítő tél című 

verse is, melyben a Lolli név eredetileg Bartsi volt. A mitológia 

használata mélyebb és bensőségesebb ezekben a versekben. 
 

Változás történik a versformák tekintetében is: a hangsúlyos, rímes verset 

az időmértékes váltja fel. Több anakreoni verset is írt ekkor – Fő és szív, 

Egy leánykához, Esztihez – melyről köztudott, hogy intim érzelmeket, az 

élet élvezetét fejezik ki. De a Berzsenyi által írottak sajátosan kettős 

hangulatúak: érződik bennük a mulandóság miatti fájdalom is. Akkor, 

amikor az élet örömeivel szemben a mulandóságra figyelmeztet, azok 

kapnak nagyobb hangsúlyt, nem az örömök. Kedvelt versformája volt a 

szapphoi (A tavasz) és a negyedik aszklepiadeszi vers is (Egy hívtelenhez). 

Sajnos, ez a szerelem sem tudott teljes egészében kibontakozni, bizonyos 

családi és tulajdonjogi viták miatt Berzsenyinek Niklára kellett költöznie. 
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A költő ezt száműzetésként élte meg, felerősödött benne a mulandóság 

miatti fájdalom, a hiábavalóság hangulata. Azt mondhatnánk, hogy mű-

vészi csúcspontot és a hangulati mélypontot a Levéltöredék 

barátnémhoz és A közelítő tél jelentik a szerelmes versekben. 
 

Niklán írta a Chloehoz I. – II.-t, a Búcsúzást, a Levéltöredéket, A 

közelítő telet, a Küpriszhez, Emmihez, Barátnémhoz, Dukai Takács 

Judithoz, és A víg Chloe című verseket. Ezek tulajdonképpen előző 

szerelmi élményeit elevenítik fel, megmutatva azok erejét. A Küp-

riszhez és a Barátnémhoz a Dudi szerelemhez kapcsolódik. A Chloe 

( mint egy árva madár… ) hovatartozása vitatott, eredetileg Linon-nak 

íródott. A költeményből csak az olvasható ki, hogy a szerelmében 

csalódott asszonyhoz szól, akivel a költő érzelmi közösséget vállal, s az 

asszony sorsának festésekor saját magáról beszélt. A Barátnémhoz 

Dudihoz kapcsolódik, amiben a költő egy kedves lény elvesztését sirató 

hölgyet vigasztal. A Küpriszhez című mottónak készült a Dudi versek 

elé a kiadáshoz, a féltés, a szerelem erejéről szól. A Danaae – motívum 

jelenik meg a Féltésben, de a mítoszt szokása szerint átértelmezi: a 

szerelem erőteljes hatalmáról szól, amivel szemben hiábavaló a féltés.. 
 

Ha ezeket a költeményeket összességükben vizsgáljuk, egy új költői 

arckép bontakozik ki: a költőben mélyen élnek az elülő szerelem élményei, 

hűséges ezekhez az érzelmekhez, de belenyugszik a veszteségbe. 

Központban itt is Emmi alakja áll, aki itt a költővel szellemileg is 

egyenrangúvá válik. Az igazi szellemi társat azonban felesége unoka-

testvérében, Dukai Takács Juditban találta meg, aki maga is írt verseket, a 

társaságban is elismert költőnő volt, akit 1817-ben Festetich a Helikon 

napokra is meghívott. Dukai Takács Judit egy levelében írt Berzsenyiről, 

csodálta őt, elfogadta tanítójának, de szerelmi viszony máshoz fűzte, aki a 

versírásra biztatta. Feleségül végül egy harmadik férfihoz ment, ám 

házassága boldogtalan volt. Berzsenyi A víg Chloe című versben Dukai 

Takács Judit alakját idézte meg abban a pillanatban, amikor válaszút elé 
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került: vagy megőrzi szabadságát, vagy vállalja a házasságot. Ezzel meg 

is szakadt Berzsenyi szerelmi költészete. Egyre fokozódó családi 

gondjai nem teszik lehetővé költői tevékenységét. Magányából 

Kazinczy barátsága kiemeli egy pillanatra, s kötetének megjelentetése 

körüli események is felélénkítik, de mint ismeretes, végzetes csapásként 

éri Kölcsey recenziója és ezután költészete erőteljes fordulatot vett. 
 

(2006.)



A honfoglalás kori Bodrogköz 

megjelenítése a Zalán futásában 

 
1825. szeptemberében egy sajátos mű jelent meg a magyar irodalmi életben, 

amely tulajdonképpen a reformkori irodalom kibontakozásának lett a ki-

indulópontja. Ez volt Vörösmarty Mihály műve, a Zalán futása. A korabeli 

irodalmi közvéleményt ugyan nem érte váratlanul, mert maga a költő tudósítja 

barátait keletkezéséről, s a Kovacsóczy M. által szerkesztett Aspasia első és 

utolsó számában megjelent mutatványként néhány sora. A fogadtatás 

ellentmondásos volt: lelkesedés és fanyalgás egyaránt kísérte, és ennek megvolt 

az oka. A mű eltért a klasszikus eposzi mintától, s nem jellemezte Kisfaludy 

Károly, Dugonics András vagy Czuczor Gergely kissé fellengzős hazafisága se. 

Az eposzi műfajhoz képest meglepő líraiság, személyesség és a megszokott 

túlzó pátosszal szemben elégikus hangvétel jellemezte. A korabeli kritikák ezt 

mindjárt észrevették, s míg a mesét kissé tartózkodva fogadták, a megjelenő 

újszerű költőiséget a mű erényeként értékelték. Megérezték a cselekmény 

bonyolításában azt a kettősséget, hogy a közösség sorsát eldöntő alpári csata 

köré szerveződött cselekménysor mellett van egy másik, a harcoktól 

földrajzilag is elkülönülő területen, a Bodrogközben folyó cselekménysor. 

Ehhez egy szerelmi szál is kapcsolódik: az egyik hős, Und vezér fia, Ete és 

Huba vezér lánya, Hajna között. 
 

Ha magát a művet még alaposabb elemzés alá vesszük, akkor kide-

rül, hogy sokkal mélyebb és összetettebb ez az alkotás, mint azt első 

olvasásra vélnénk. Ha témáját tekintjük, akkor úgy tűnik, hogy tárgya a 

honfoglalás döntő harca: Zalánnak, a meghódítandó terület vezérének a 

megfutamítása – egyetlen hatalmas katonai hőstett. Ha a költői célt 

kutatjuk, akkor azt már az előszóban megtaláljuk. Vörösmarty a ma-

gyarság – ne felejtsük el, ez 1825-ben csak a nemességet jelenti! – „régi 

dicsőségét”, hősiességét akarja feleleveníteni, hogy ezzel vállalja költői 

feladatát: emelje fel nemzetét. 
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Ez az a korszak a magyar történelemben, amikor a magyarság válaszút 

elé került: vagy folyatja régi életmódját és elpusztul, vagy vállalja a törté-

nelmi kihívást, és cselekszik. Vörösmarty szeretné, ha nemzete a cselek-

vést választaná. Az eposz grandiózus költői tanúságtétel a magyar fegy-

verforgatás művészetéről, bátorságáról, dicsőségéről, a nagy elődök harci 

készültségének, katonai erejének monumentális felmutatása. Nem vélet-

lenül került a mű középpontjába a katonai erények dicsőítése és a hon-

foglalás, mivel a magyar nemesség számára ez a történelmi tett jelentett 

hivatkozási alapot az előjogokra, és az itt élő népek feletti uralomra. Ezzel a 

felfogással Vörösmarty is azonosul, s bár némi fenntartással, de megszó-

laltatja a magyar nemességben élő hangulatot: a régi dicsőség siratását, és 

bizonyos szkepticizmust a jövőt illetően. S ezzel a honfoglalási téma be-

leágyazódik a megírás idejének gondolkodásába, világnézeti kérdéskörébe. 

Sajátos életérzésbeli, hangulati, gondolati tények ezek elsősorban, de addig 

csak magánlevelezésekben, publikációk itt-ott elejtett megjegyzéseiben ér-

hetők tetten, mintha még nem értek volna meg arra, hogy irodalmi formát 

kapjanak. A Zalán futásában egy epikai téma kifejtésekor jelennek meg, s 

ezzel átlirizálódik az epikai téma. Nincs objektív távolságtartás, minden a 

költő szubjektív egyéniségén keresztül jelenik meg. Ez hozza a sajátos ro-

mantikus stílust. Ennek a hangulatnak és világérzésnek a középpontjában a 

Horváth János által egyetemes részvétnek nevezett mozzanat áll. Ennek 

elemei és összetevői kielemezhetők a mű stílusából, mert mindenik meg-

jelenik a képekben, a szavak, a mondatok használatában, a hangvételben. 
 

Ennek az újszerű világérzésnek összetevője egy kozmikus világkép. Ebben a 

korban más népeknél is jelennek meg eposzok, hasonló motívumokkal: a régi 

hősök megéneklésével, a múlt dicső tetteinek felelevenítésével akarják a közép 

– európai népek öntudatukat erősíteni az önálló nemzetté válásért 
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folytatott küzdelmükben. De míg ezeket szűk nemzeti szempontok jellem-

zik, Vörösmarty a történelmet, a nemzetet és az egyént kozmikus távlatba 

helyezte. Úgy érzi, itt zajlik a történelem, melynek elszenvedője az egyén. 

Problémát okozott a korabeli olvasóknak – s a későbbieknek is – hogy a 

mű zsúfolt volt csatajelenetektől, és nehezen látszott felfejthetőnek a mű 

szerkezete, a cselekmény menete. Maga a mű megközelíthető volt a klasz-

szikus és barokk eposzok szerkesztési módja szerint, azzal, hogy odafor-

dulással: segélykéréssel és témamegjelöléssel indul. S már ebben is van 

újdonság, mert Vörösmarty a „régi dicsőséget” szólította meg, s támaszké-

réssel a nemzethez fordul. Van persze a műben seregek felvonultatása, elő-

csatározások isteni beavatkozással, haditanács a végső összecsapás előtt, 

áldozat bemutatása, önfeláldozás és magának a döntő csatának részletezett 

leírása, de mindez olvasható a hagyományos epikai szerkesztés szerint is. A 

mű szerkezetét mégsem ez adja, hanem ennél egy jelentősebb mozzanat, 

ami alapján teljes egészében felfejthető a költői üzenet. Az eljárásmód nem 

új, azoknál a klasszikus eposzoknál – Vergilius, Homérosz – is észrevehető, 

melyek Vörösmarty számára is forrásként szolgáltak. Ez sem véletlen, mert 

a korabeli nemesség klasszikus műveltségű volt, és az ebben megjelenő 

pátosz jelentett számára egyfajta szellemi támasztékot törekvéseinek 

kifejezésére. Közismert, hogy milyen nehezen olvasható Homérosz 

Odüsszeiája, nehezen ragadható meg az epikai műveknél megszokott cse-

lekmény - vezetéssel, mert nem arra, hanem a hazatérő hős toposzára épül. 
 

Vörösmarty eposzát a korában népszerű ciklikus történelemszemlélet 

logikájára építi fel, látomást ad a történelemről. Herderhez kapcsolódva 

ábrázolja egy nemzet, Zalán népének hanyatlását és egy nemzet, a 

magyarok felemelkedését. Vörösmartyt a történelemnek ez a kímélet-

lensége fájdalommal tölti el, és mivel egy hanyatlásban levő nemzet fi-

aként tekint vissza a honfoglalásra, érzi, hogy ez a törvény saját népére 

is vonatkozik. Ennek drámai kifejezése is megjelenik a műben, amikor 

Hadúr – ez a kegyetlen isten – veszni hagyja az értékes egyéneket, kö- 
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zömbösen elfordul a pusztulóktól, s csak azokat segíti, akik a történelem 

menetének irányába cselekszenek. Ezért is van az a sajátossága a mű-

nek, hogy Vörösmarty részvéttel szemléli Zalán népének pusztulását. 

Már a korabeli kritika felrótta ezt Vörösmartynak, mondván, hogy a mű 

főhőse nem a honfoglaló magyarság, hanem Zalán, hiszen a cím maga is 

ezt sugallja. De a magyarok ellenfelei között sok negatív figura jelenik 

meg, s igazi bűnüknek az erkölcstelenséget rója fel. 
 

A költőnek ebben a műben egy ellentmondásos helyzetet kell feloldania: 

van egy pesszimista történelemszemlélet, van egy elkorcsosult nemzet, és 

ebben a helyzetben ennek a nemzetnek kellene valami felrázót, biztatót 

mondani. Vörösmarty hisz benne, hogy a példa felmutatása fontos, s hogy 

az eposz önmagában is hatásos, megrázó erejű lehet, ennek a műben is 

hangot adott. Amikor az énekes Huba tetteit eleveníti fel az I. énekben, 

Etének eloszlanak kétségei, és az ének tettekre serkenti, vagy amikor a VI. 

énekben Lehel Ügek történetéről énekel, azzal Árpádot erősíti meg fela-

data vállalásában. De ez is ellentmondásos, mert éppen az V. és VI. ének 

jelenti az eposz mélypontját, amikor még nem dőlt el semmi, még minden 

lehetséges, és itt jelenik meg a történelem elkeserítő kritikája. Az V. ének-

ben, amikor a magyarok halottaikat temetik, harcba keverednek a Zalánt 

segítő bolgárokkal, ott a történelem nem hősi tettekben, hanem kicsinyes 

torzsalkodásként jelenik meg, és véres komédiává züllik. 
 

Vörösmarty ennek az ellentmondásnak feloldására sajátos módszert választ. 

A fősodorhoz egy mellék cselekményszálat és egy új helyszínt kapcsol, amely 

Ete és Hajna szerelmi története. Hozzájuk kapcsolódik Délszaki Tündér 

reménytelen vágyakozása, területileg pedig a Bodrogköz. Ha valaki itt a 

Bodrogköz megjelenítésében a honfoglalás kori magyarok mindennapi életéről 

és szokásáról akar plasztikus képet kapni, csalódni fog. A terület kiválasztása 

azonban nem véletlenszerű, hisz az eposz egyik ősforrása Anonymus Gesta 

Hungarorumja, amelyet 1746-ban találtak meg s több fordításban is ismertté 

vált. Vörösmarty innen vette át a nevek nagy részét és 
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a bodrogközi helyszínt is. Innen került Tarcal története az eposzba, szó esik 

haláláról is. Anonymus részletesebb leírást ad a növényekről, vizekről, az 

itt élők szokásairól, mint Vörösmarty, s hogy azok mennyire nem 

kitalációk, azt a mostanában feltárt karosi leletek is igazolhatják. 
 

De a földrajzi hely kiválasztásának nem ez a funkciója Vörösmartynál. A 

műben az evasio – a harcokból való lélektani elvágyódás – kielégítője ez a 

szál, s ugyanakkor lehetőséget teremt az idill megfogalmazására, és 

lélektani-, természeti-, és költői szépségek felmutatására is. Itt szállnak meg 

a műben a nők, az öregek és a gyerekek, a nép, mely új hazára vár, s 

melynek jövőjét a harcosok biztosítják: 

 
Bodrogköz szigetén, hegy emelkedik a hideg éjnek 

tája felé, egyedűl, erdővel övezve derékon, zölden 

alúl, pusztán s szirteknek hagyva fölűlről. Kis Tice, 

a Tisza habjaiból lesietve aláfoly balja felől, 

jobbján Bodrog fut csendes özönnel; Összekerülnek 

utóbb keskeny szegletre, s zuhogva Hagyják el 

gyönyörű táját a délre mosolygó szép hegynek, 

zengő ligetit, s vízlepte lapályát. Itten az ősz daliák, 

s tehetetlen bajnokok, akik Álmos harcaiban 

győztek vala, csendesen élnek… 

 
A műben az itt élők - közülük is kiemelve Hajna – azok, akik ezt a törté-

nelmi ellentmondást, a történelem könyörtelen ciklikusságát feloldani hi-

vatottak. Hajna azzal, hogy Etéhez kapcsolódik, és a Délszaki Tündér lírai, 

de elvont szerelmével szemben a földi szerelmet választja, s nőtársaival 

egyetemben a nemzet jövőjét biztosítja. Ezt jelzi az is, hogy már az I. ének-

ben Vörösmarty külön szól róla: szerinte azért méltó a megéneklésre, mert 

tőle születnek a jövendő hősök, akik a hazáért fognak küzdeni. Nem olyan 

elszigetelt ez a történet, mint ahogyan azt a korabeli olvasók érzékelték. 
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Minthogy a Bodrogközben élő embereknek a műben funkciója is van, 

sorsuk ugyanolyan fontos tehát, mint az alpári csata kimenetele. 
 

Bodrogköz háromszor kap központi szerepet a műben. Először az I. ének 

végén, amikor megismerkedünk az öreg Hubával (és gyermekeivel), aki az 

itt elszállásolt magyarok vezetője. Lányának, Hajnának szerelmében Vörös-

marty rejtetten Perczel Etelka iránti érzelmeit énekelte meg. Külön értéke 

ennek a résznek Hajna Bodrogban való fürdőzésének finoman erotikus leí-

rása, s Délszaki Tündér esengése, melyben Vörösmarty szólal meg: 

 
Folyj lassan, Bodrog, föveny ágyad csendes ölében 

Halkva suhanj el az erdőkön, langy nyúgati szellő, 

Meg ne zavard a lányt, mikor a deli hősfira gondol, 

És minden mást messze felejt. S óh tiszta sugár te, 

Mely csillogva leszállsz az egeknek fénykebléből, a 

hév nap tüzes arcáról. Te is el ne sötétítsd 

Hajna szelíd kebelét, mely szebb a reggeli hónál, 

Szebb a hattyúnál, s mint hajnal csillaga, oly szép… 

 
A Bodrogközben azokról a magyarokról kapunk képet, akik az őshaza 

idilljéből most a feladatok vállalására kész állapotba léptek. Ezt Vörösmarty 

azzal mutatja meg, hogy szembeállítja Lehel fiatalságát Huba gyermekeinek 

fiatalságával: Lehel gyerekként sípot kapott, melyen önfeledten játszott, s 

amelyet csak felnőttként cserélt harci kürtre, Huba gyermekei pedig azonnal 

fegyverrel játszanak, mert harcokra születtek. Itt is megjelenik – különböző 

nemzedékeken keresztül érzékeltetve – a történelem menete: a születés, a 

gyermekkor, a felnőttség és az öregség szakaszainak bemutatása. 

Másodszor az V. ének első részében válik fontossá a Bodrogköz, ami-

kor a fegyverviselő férfiak távollétében a pórok megtámadják őket. Za-

lán népének ilyen megnevezése két okra vezethető vissza. Egyik forrása 
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a nemesi szemlélet, mely úrnemzetet és pórnemzetet különböztetett meg. 

Elfogadott volt, hogy a harc során egyes nemzetek területeket foglaltak el, 

népeket igáztak le, s az ebben vesztesek – mert minőségileg gyengék voltak 

– pórnemzetté váltak. Ezt nem Vörösmarty találta ki, akkoriban a 

Tudományos Gyűjteményben ismeretlen szerző két cikkben is foglakozott a 

honfoglaláskor itt található népekkel, melyeket így jelölt meg. A mi 

szempontunkból itt elsősorban az a lényeges, hogy még nem kezdődött meg 

a döntő ütközet a magyarok és Zalán népe között, s ebben a helyzetben a 

nem harcoló magyarok mégis a pusztulás szélére kerültek. A magyarság 

veszélyeztetettségének megfogalmazása ez az eposzban. Annak is megvan a 

művön belüli szerepe, hogy ebben az összecsapásban Hajna eltűnik, az apja 

hiába keresi. A VI. ének végén Délszaki Tündér megmenti ugyan Hajnát, 

aki ekkor is elutasítja szerelmét. Délszaki Tündér az eposz mitológiájában 

az Éj és a Hajnal fia, ő előlegezi meg a Hajnalt, jelenlétével most késlelteti 

kibontakozását. Ezzel menti meg Hajnát, de mert közben a világrendet 

felborítja, emiatt Hadúr megbünteti, elpusztítja. A jelenet leírásban a finom 

szépség, a könnyedség, a líraiság fejeződik ki, pedig a Délszaki Tündér 

áldozatáról van szó: 

 

És egy aranyszálat nyújtott a lánynak öröklő 
 

Emlékűl haja fodraiból, nyujtotta lehulló 
 

Gyenge kezét, s eloszolt, a híg levegőbe vegyülvén. 
 

Tagjait a ragyogó napnak szikrái föloldák, 
 

S a menny kékes ölén hinték el, mint tavi párát. 

 

A történelemnek e pesszimisztikus felfogása lélektanilag kiváltja a köl-

tőből az egyedi emberi létezés értékességének a fokozódását, a líraiság 

utáni vágyat. Példa ez arra is, hogyan születik meg Vörösmarty költői 

nyelve. A nyelvújítás és a régi nemesi nyelv küzdelmében ő az összegző, 

aki mindkét vonal értékeit egyesítette. Az alkotás közbeni lelki folyamat- 
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ban a kialakult hangulatokhoz, vágyakhoz, érzésekhez teremt új nyelvet. 

Délszaki Tündér tragikus sorsa azt bizonyítja, hogy a történelem mene-

tében az élettől idegen szerelem nem fogadható el, Hajnának a 

választása reményt jelent a magyarság sorsának továbbvitelére. Most 

már csak a Bodrogközben levőket kell megmenteni: Hajna felkeresi Etét, 

aki csapataival elindul Bodrogközbe. 
 

Harmadjára a döntő harcok előtt, a IX. énekben jutunk el a Bodrog-

közbe, ahol egy ismételt pór támadásról értesülünk, amelytől két öreg, 

Tűzima és Huba próbálja megmenteni az ittenieket. A legnehezebb 

percben jelenik meg Ete a csapatával, s elpusztítja a támadókat. Itt is 

van sajátos epizód: egy tragikus sorsú pór csak fia elvesztését akarta 

megtorolni, de ő is életét vesztette. A győzelem után egy rövid idill 

következik Huba asztalánál. Külön jelenet Ete és Hajna egymásra 

találása, melyet a távoli csatazaj zavar meg. Ete úgy érzi, őt hívja ez a 

csata, a döntő ütközet. Ez vezet vissza majd bennünket a főszálhoz, és 

Vörösmarty nemzetsors felfogásához. 
 

Vörösmarty már a mű elején bemutatja Árpádot, aki Hadúrtól győ-

zelmet kért, ami a döntő összecsapásban teljesült. De Hadúr kétértel-

műen teljesítette a kérést, s Vörösmarty ezzel a magyar történelemre 

utal: Árpád olyan győzelmet nyert el, aminek eredménye nem a béke, 

hanem az örökös küzdelem lett. Ete is ezt mondja ki: harcok nélkül nem 

tudunk élni, erre vagyunk kényszerítve. Hajna és Ete egymásra találása 

biztosította a magyarság további sorsát, s az alpári győzelem pedig 

megteremtette ehhez a helyet. A végső csata leírásában Vörösmarty a 

történelmet leplezi le: nem egyenrangú felek küzdöttek benne: Zalán 

népének lemészárolása után Zalán megfutamodott, és átadta a területet a 

magyaroknak a további küzdéshez… 
 

(2005.) 
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Vörösmarty Mihály: Az emberek 

(versértelmezési kísérlet) 
 
 
A magyar irodalomban kevés olyan kétségbeesett hangú, végső reményte-

lenséget sugalló és fájdalmas embergyűlöletet kifejező vers van, mint Vö-

rösmartynak 1846-ban írt Az emberek című költeménye. Elemzői igyekeztek 

ezt a kor történelmének alakulásából, Vörösmarty pesszimizmusra hajló 

szemléletéből levezetni, kimutatták benne a magyar szellemi életben ekkor 

jelentős irányt képviselő embergyűlölő – pesszimista vonulat hatását. Volt 

olyan kísérlet is, amely elsősorban vallási okokkal magyarázta a verset. A 

megközelítést megnehezíti, hogy a hangvételből kiolvasható keserűség mögött 

valami, a költő egész személyiségét érintő döbbenetes élmény van, de ez ebben 

a versben általánosított, filozófiai síkon fogalmazódik meg. 

Az történelmi tény, hogy a vers közvetlen kiváltója egy tragikus törté-

nelmi esemény, a galíciai felkelés leverése volt. Mint ismeretes, 1846-ban a 

lengyel nemesek felkelésbe törtek ki, hogy visszaszerezzék nemzeti füg-

getlenségüket. A hatalom – kihasználva a lengyel nemesek és jobbágyok 

között feszülő éles ellentétet – a jobbágyokat a nemesség ellen fordította, s 

velük verette le azt a nemzeti függetlenségi harcot, amely elvileg értük is 

folyt. A magyar reformnemzedék, köztük Vörösmarty számára éppen ezért 

ez nem egyike volt a külföldi politikai eseményeknek, hanem a hasonló 

gondok miatt a nemesség és jobbágyság közti viszony rendezésének sürgető 

kérdését vetette fel. A kérdés megoldatlansága egy parasztfelkelés és a 

nemzet pusztulásának rémképét idézte fel számukra. Erre kétféleképpen 

lehetett válaszolni: vagy a nemzethez intézett szózattal figyelmeztetni a 

közösséget, vagy pedig úgy, ahogyan azt Vörösmarty tette: a végső 

kétségbeesés hangján, a „Nincsen remény!” felkiáltásával. 
 

Hogy Vörösmarty miért ezt az utat választotta, annak több oka van. Külső oka a 

magyar szellemi életben megjelenő tényező volt, s a belső ok Vörösmarty 

világnézetében keresendő. Mindezek együttesen hatottak a vers megírásakor. 
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Az 1843 – 46 közötti évek a magyar reformmozgalom ellentmondásainak 

felszínre kerülésével megtorpanást hoztak. Ekkorra váltak külföldön nyilván-

valóvá a tőkés társadalom ellentmondásai, nálunk meg az az ellentmondásos 

helyzet jött létre, hogy amikor a magyar társadalom egy új világ kialakításáért 

indult harcba, olyan társadalmi osztály vezette, mely még kötődött az előző-höz. 

Vörösmarty költői nagyságát éppen az adja, hogy a magyar költészetben ennek 

az ellentmondásnak magas szintű megfogalmazója volt. 

De ez a költészet sajátos vonásokat hordozott magán. Erre az időre 

háttérbe szorultak a kizárólagos nemzeti problémák, és a nép nemzetbe 

emelése vált központi gondolattá. A nemesi-nemzeti liberalizmus egyik 

lényegi gondolata ez, amely Vörösmarty költészetében nem szűk nemzeti 

alapon jelenik meg. Közismert, hogy már indulásakor, a Zalán futásá-ban 

is meghaladta ezt a szűk nemesi szemléletet az egyén jogainak hírde-tésével. 

A Csongor és Tündében is emberiség–horizontú az a szemlélet, melyekkel 

a kérdéseket felveti, s a Szózatban is az emberiséget idézi meg ítélőbíróként 

a nemzet sorsában. 1846-ra ez az egyetemes emberiség – szempontú 

megközelítés erősödött fel szemléletében. 
 

Ekkoriban költészetében változás állt be, melyet a kortársak is észre-

vettek. Ekkor születnek nagy gondolati versei, melyek közéleti, hazafias 

versei mellett magasabb gondolati és esztétikai értékeket képviselnek, és az 

emberélet végső kérdésével foglalkoznak. Ennek az egymásnak is felelő 

vonulatnak a válaszai az emberlét korabeli válsága által felvetett kérdé-

sekre attól függnek, hogy ez a válság mennyire akut. Így az adott válaszok 

hol utópisztikusan pozitívak (A Guttenberg – albumba), hol mérsékelten 

bizakodóak (Gondolatok a könyvtárban), hol pedig végletes remény-

telenséget árasztanak. (Az emberek, Előszó). Ezek a művek nem elvont 

történetfilozófiai vagy antropológiai értekezések, többnyire rapszodikus 
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gondolatmenetű vívódások is, utalva a nemzeti sors aktuális 

fordulataiból táplálkozó érzelmi indíttatásokra, politikai fogantatásokra. 
 

Természetes, hogy erőteljes hatást gyakorolnak rájuk a nemzetközi és 

magyar szellemi életben jelentkező mozgalmak. Az emberek keletkezése 

szempontjából különösen két áramlat az, aminek hatása kiérezhető a köl-

teményből. Egyik a dezilluzionisztikus romantika hatása, mely a tőkés 

társadalomban mutatkozó ellentmondások visszahatása. Ez a magyar 

szellemi életben Jókai vadromantikus regényeiben és Petőfi novellájában, A 

hóhér kötelében jelentkezett. Vörösmartynál erőteljesebb hatású az Eötvös 

József Karthausijában jelentkező hangulati hatás, ahol ez a dezilluzi-

onizmus szociális érzékenységgel kapcsolódik össze. De jelentős hatása 

volt az ebben a korban jelentkező életérzésnek és szemléletnek is, melyben 

szinte égető embergyűlölet fogalmazódott meg, s amely Petőfi Felhők cik-

lusában vagy Czakó Zsigmond drámáiban jelent meg. Meg kell még emlí-

teni egy harmadik szellemi vonulatot is, ami a nemesi reformliberalizmus 

gyökereire megy vissza. Ez a ciklikus történelemszemlélet, mely a régi 

nemesi gondolkodásba 18. századi gyökerek révén került be, s Vörösmar-

tynál már a Zalán futásában is megfogalmazást nyert. A fentebb említett 

történelmi és politikai okok miatt ez megerősödött, és a Gondolatok a 

könyvtárban című versben megjelenő „Új Bábel – tornya” mítoszban fo-

galmazódott meg. Ezeknek a költeményeknek középpontjában – a mi ver-

sünk megértése szempontjából – két alapvető kérdéskör áll: a történelem 

mibenlétének, céljának kérdése és az ember lényegéről, a világban elfoglalt 

helyéről, a történelemben játszott szerepéről vallott felfogás. Ha ezt a tör-

ténelem felfogást vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ez az egyénre koncentráló, er-

kölcsi alapú. Vörösmarty szerint a történelem célja az emberi boldogság 

megvalósulási feltételeinek, minden emberi mikrokozmosz kibontakozási 

lehetőségének biztosítása. Ebből következik, hogy a történelem normális 

állapota a békés alkotómunka, mint az emberi boldogságnak, jólétnek, a 

fokozódó műveltségnek a szinonimája. Ez fogalmazódik meg a Liszt 
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Ferenchez írott ódája 6. versszakában és A Guttenberg – albumban is. 

De ez a történelemszemlélet pesszimista, ezt jelzi a Csongor és Tünde 

tudósának alakja, vagy a liberális utópia a Gondolatok a könyvtárban 

című versben. A Bábel – tornyának szimbólumával megsejteti, hogy a 

töretlen és végtelen fejlődés helyett sztoikus örök körforgás van. Ez 

drámai erővel fogalmazódik meg Az emberekben. 
 

Vörösmarty úgy látja, hogy a történelemben két erő küzd egymás el-

len, melyek azonban egymás mellett haladnak, nincs közöttük szintézis, 

s egyformán negatív eredményre vezetnek. (Ezzel Madách gondolatát is 

megelőlegezi…) Ebben a történelemben helyezi el a nemzet és az egyén 

sorsát, és úgy látja, hogy a nemzet sorsára is érvényesek a történelem 

törvényei: keletkezés – fellendülés – eltűnés. A 30-40-es években szüle-

tett gondolati versekben még úgy látja, hogy a nemzet a fölfelé haladás 

stádiumában van (Gondolatok a könyvtárban: „Előttünk egy 

nemzetnek sorsa áll…”) és az egyéni feladat szükségszerűen a nemzeti 

felemelkedés munkájában való részvállalás. Ugyanakkor ezek a 

gondolati versek egymással és önmagukkal is ellentétet mutatnak, 

melyben Vörösmarty ellentmondásos emberfelfogása játszik szerepet. 
 

Vörösmarty emberfelfogását a felvilágosult és liberális individualizmus 

táplálja, amelyben az emberléttel adott természetjog értelmezésének fel-

világosult hitét a régi vallásos világ- és emberkép maradványai színezik. Az 

ember alapvető helyzetét a hierarchikusan felépülő létformák között, az 

anyagi és szellemi létállapot egységében határozza meg. De Vörösmarty azt 

magyarázza, hogy úgy vagyunk „az ég és a föld fia”, hogy szellemi és 

anyagi, emberi és állati természetünk vezet el újra és újra a káini ősbűnhöz. 

Ugyan az ember céljának a boldogságra való törekvést, az erkölcsi tökélete-

sedést, az emberi mikrokozmosz kibontakoztatását jelöli meg, de mindig ott 

van benne a kétség is ezeknek megvalósulását illetően. Az embert azért 

tartja bűnösnek, mert bűnre van teremtve, s ezzel a vallási felfogást átér-

telmezi. Annak ellenére, hogy sok bibliai utalás van gondolati verseiben, 
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Vörösmartyból hiányzik a transzcendentális élmény, s ezért van az, hogy az 

ember földi feladatát a társadalmi tevékenységben, a nemzet felemel-

kedésért való küzdelemben látja. Ez nagyon lényeges Az emberek című 

költemény megértése miatt. Ugyanis Vörösmarty számára a reformkor 

feladatainak megoldása, a nemzet továbbfejlődésének kérdése nem külső, 

társadalmi – etikai követelményként jelenik meg, hanem személyes létkér-

désként, s ha ez a feladat nem teljesítődik, az nemcsak nemzeti tragédia, 

hanem a személyes lét kudarca. Ezért van az, hogy a galíciai felkelésben ő a 

magyar sors előrevetülését látja, úgy érzi, hogy a reformkor nemessége 

ennek súlyát nem érzékeli. Ezt a kudarcot egy pillanatra elháríthatatlannak 

látja, és a kudarc okát az ember alapvetően rossz, bűnre teremtett voltában 

jelöli meg. Ez a költemény ennek a kétségbeesett pillanatnak a terméke, 

azért ilyen. Ezt az is mutatja, hogy a Gondolatok a könyvtárban és az 

Országháza című versek között fogalmazódott meg benne. 
 

Ha megpróbáljuk Az emberek című vers műfaját meghatározni, akkor 

azt látjuk, hogy kapcsolódik a nagy gondolati költeményekhez, amennyi-

ben korábbi retorikus költészetével ellentétben, most új alakformát teremt a 

belső lelki történések tolmácsolására. Ennek a belső monológnak a lírája a 

közösséghez szól, mindig a közösség dolgairól ír, de belső látomásokat, 

tűnődéseket, vívódásokat fogalmaz meg, a rettenetet fejezi ki Az embe-

rekben. A nagy gondolati költeményekben spontánul választja ki a hangos 

latolgatást, a magányos, de mégis nyilvános gondolkodás formáját, s 

megteremti a belső élményváltozások, az elhatározás kikristályosodási fo-

lyamatát is tükröző monológot. De ez a vers nemcsak formai kísérlet, ha-

nem egy egyetemes világtörvény kinyilatkoztatásszerű megfogalmazása is. 

Ezért van az, hogy ebben a felfokozott lélekállapotban fellebbezhetetlen 

igazságot akar megfogalmazni, s ez a költeményen belül feszültséget okoz. 

Az egész költeményt jellemzi ez a belső ellentmondás. 
 

Maga a vers számozottan 7 versszakból áll, a nyolc soros strófák tudatosan 

szerkesztettek: az első négy sor 9 – 6 – 9 – 6 szótagszámú és keresztrímű, 
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az ötödik – hatodik sor 8 – 8 szótagos és páros rímű, a hetedik sor 10 -, a nyol-cadik 

pedig 4 szótagos, és ezek is páros ríműek. Ez a strófaszerkezet csak a 7. 

versszakban változik meg, ahol az utolsó sor is 8 szótagossá válik. A strófákon 

belüli szerkezeti egységeket ezzel különíti el egymástól. Az első rész az állapot 

rajza, a második rész ennek az állapotnak összefoglalása és értékelése, a harmadik 

ennek az állapotnak általános szintre emelése, mely megalapozza a refrénszerűen 

visszatérő utolsó sor „Nincsen remény!” felkiáltását. Klasszikus fegyelmű 

költeményt akart írni, de az a hatalmas belső indulat, mely uralta a költőt, ezt a 

feszes formát felbontotta, emiatt az érzelmi – gondolati egységek nem esnek egybe 

a strófahatárokkal. Ezért ha mi ki akarjuk jelölni az egyes szerkezeti egységeket, 

célszerű a sorok számozásával segíteni ezt. Az első szakasz az első strófa, 

amelyben a végső tanulságot előre megfogalmazza. A második szerkezeti egység 
 

– melyben a történelmet tekinti át indoklásként – a második, harmadik strófát és 

a negyedik első felét tartalmazza a 29. sorig. A harmadik egységben – a 30-40. 

sorban – a társadalomban alul levők helyzetéről beszél, a negyedik egység a ha-

todik versszak, mely az előző megállapítások indoklása, az ötödik rész: a 

hetedik versszak, mely az emberről alkotott vélemény kozmikus szintre és 

történelmileg egyetemes érvényűvé emelése. Érdekes megfigyelni, hogy az 

egyes szerkezeti egységek összekötésére nem használ Vörösmarty nyelvi 

eszközöket. Minden szerkezeti egysége külön megállapításként is felfogadható, 

mely a belső érzelmi töltéssel és az érzelmek hullámzásával magyarázható. 

A költemény már az elején fokozhatatlan hangulati és retorikai pátosszal 

indul. Ez a felütés minden profán dalba belefojtja a szót, hogy prófétai, 

váteszi hangnemben a világ lényegének adjon kifejezést. Megszólaltatja az 

emberi szenvedést, és kifejezi a már Kölcseynél is végső tanulságként 

megfogalmazott gondolatot: „minden hiábavaló”. Az emberi szenvedésnek 

kozmikus méretű kifejezéséhez kétlépcsős hasonlata segíti hozzá: 

 

Könyzápor, melyet bánat hajt, 
 

Szél, melyet emberszív sohajt. 
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A természeti képen át kibontott könnyzápor és sóhajvihar is megdermed a 

végső tanulság hallatára. Ez a strófa felülről lefelé halad: a kozmosztól az 

emberig jut. Külön figyelmet érdemel a 7. sorban kifejezett tanulság: „szel-lem, 

bűn, erény.” Vörösmartynál a Gondolatokban és az Előszóban a „szel-lem” 

hatóerőként fogalmazódik meg, az „erény” a történelem előrehaladását segítő 

tényező volt. Itt sajátos helyzetben közéjük kerül a „bűn” – és ezzel a másik 

kettő értelme is nivellálódik, amivel mintegy visszavonja a más költe-

ményekben megelőlegezett pozitív értéket. Ez a költemény egyik mélypontja. 

A második szerkezeti egység hangulatilag ennek folytatása, és iróniába 

rejtett tiltakozásával ellentéte is az elsőnek. Az eddigi történeti múlt ta-

nulságait foglalja össze benne, melyről a szakirodalom véleménye is eltérő. 

Egyesek szerint a francia forradalom előtti és az azt követő időszakot álta-

lánosítja mitológiai történelemszemléletbe ágyazottan. Mások azt állítják, hogy 

felfogható az egész világtörténelem teljes foglalataként, mint a három uralmi 

rendszer (az „atyák”, a „törvény”, a „dicsők”) váltakozása. A költeménynek 

ez a része látomásszerű, melyben a költő a történelem egészének emberi 

lényegiségét akarja megfogalmazni. Vörösmartyra jellemző ez a fajta költői 

eljárás, hogy a felvetett témát egyből kozmikus magasságba emeli, és a 

dolgoknak az emberi vonatkozását igyekszik megvalósítani egy látomásban. 

Eszköz ehhez a metafora, de „az atyák”, „a törvény” megszemélyesített 

lényegiségek, melyek jelképekké válnak. Nem lehet nem észrevenni bennük 

bizonyos bibliai vonatkozásokat, melyek a vers további részében is 

előfordulnak, de nem vallási értelemben jelentkeznek, hanem inkább 

általánosítási szándékkal. A költemény hangneme is megváltozik ebben a 

részben. Kihallatszik belőle egyféle keserű gúny, és fájdalmas irónia, melyet a 

strófakezdő „Hallátok a mesét:” is intonál. „Az atyák” vétkei miatt a népek 

hullanak, s „a törvény” öl. 
 

Hogyha a nyelvi sajátosságokat figyeljük meg, azt látjuk, meglehetősen 

rövid mondatokat használ, és a megszokott szórend felcserélésével fokozza 

a mondanivaló hatásosságát: „Bukott a jó, tombolt a gaz merény:...” 
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Elsősorban az igékkel sugalmaz, melyeknek idejét megváltoztatja: a „hul-

lottanak” folyamatos múlt idejű, mintha a történelem e törvénye örök vol-

na. A harmadik versszakban sajátos verstani anomália figyelhető meg: Volt 

munka: pusztított a vas. Ez a sor nem kilenc, csak nyolc szótagos, mellyel 

még drámaibbá teszi a tőmondatok hatását. Az időbeli előrehaladást a mon-

datok sajátos felhasználásával éri el. Rövid, egyszerű mondatok sorakoz-

nak itt egymás után, még ha a vessző használata mellérendelő összetétel-

ként fogja őket össze. A két kötőszós alárendelő összetétel: 

 

S az ember kérkedett. 
 

S midőn dicsői vesztenek, … 

 

pedig az időbeli előrehaladást érzékelteti. Érdekes, hogy itt, a harmadik 

versszakban a refrént előkészítő összegző mondatok is mozgalmasságot, di-

namikát tartalmaznak: S a hír? villám az ínség éjjelén… A kérdés azt jelzi, 

hogy a történelem útjában „ínség” van, azért nincs „remény”. A negyedik 

versszak első négy sorában a versírói jelen helyzetével folytatódik az áttekintés: 

 

És hosszu béke van s az ember 
 

Rémítő szapora, 
 

Talán hogy a dögvésznek egyszer 
 

Dicsőbb legyen tora: 

 

Ez a döbbenetes látomás ismét értéknek a visszavonása. Már a beveze-

tőben említettük, hogy Vörösmartynál a béke abszolút érték: az emberi 

dolgok kibontakozásának, fejlődésének lehetősége és szinonimája. Ez je-

lent meg a Liszt Ferenchez írott ódájában, de ezt most itt megsemmisíti. 
 

Ennek a strófának folytatásában kezdődik a költemény harmadik szerkezeti 

egysége is, melyben a történelmi jelen, a tulajdonra épülő, igazságtalanságokat 

is magában rejtő társadalom képe rajzolódik fel. Ebben a nyomorgó 
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ember és a föld viszonyának vizsgálata jelenik meg, melyben a költő na-

gyon kritikus hangot üt meg: leleplezi a földtelen nép valódi helyzetét: 

„ínség”, „rút szolgaság”. A költemény egészét távolságtartás jellemzi, de 

itt a költő együttérzésének ad hangot, s iróniája is csendesül. „A 

rútszolgaság nyomaszt” sorral összegzett társadalombírálatot részletező 

értelmezés követi. Itt az ellentétezés a módszer, de sajátos a kulcsszavak 

hangzati összecsengése. (dús – dúsabbá / dúl – rút). Vörösmartyt az is 

érdekli, hogy mi az oka ennek a helyzetnek: „Mi a kevés? erő vagy az 

erény?” A kérdésben az fogalmazódik meg, hogy az emberből hiányoznak 

azok a mozzanatok (erő, erény), melyek megváltoztathatnák a világot, 

Vörösmarty szókincsében ugyanis ezek a szavak az embert kibontakoztató, 

társadalmat előrevivő tényezők. Nyelvhasználatának egyik sajátossága ez: 

általános értelemben, metaforaként használ bizonyos szavakat, gazdag 

jelentéstartalommal tölti meg, melyekből mindig az kerül előtérbe, mely az 

aktuális mondanivalót szolgálja. Míg a Szózatban az „ész” és „erő” biztató 

fogalomként jelent meg, ugyanezek a szavak itt már hiányt panaszolnak fel. 
 

A negyedik szerkezeti egységbe sajátos módon lépünk át. A harmadik és 

negyedik egység között nyelvi összekötő mozzanat hiányzik, az ötödik 

versszakban hiányzik az általánosítás, melynek a „Nincsen remény!”-t meg 

kellene előznie. Ez a belső indulat mozgásából következik, mert az ötödik 

versszakban megfogalmazottaknak az indoklása a következő híres mondat: 

 

Istentelen frigy van közötted 
 

Ész és rossz akarat. 

 

Ezzel az egész világhelyzetet hatásosan fogalmazza meg: kiérlelt felis-

merése a galíciai események nyomán fogalmazódott meg benne, amelyet 

fokozatonként épített fel: „Miért van szövetség közted…”, – „Gonosz szö-

vetség van közted…” Elérkezett ahhoz a tanulsághoz, hogy az ember fönn 

és lent egyaránt szörnyeteg, akitől csak elborzadni lehet. Ha a gonosz 
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tett kezdeményezőjeként nagyobb súllyal is ítélődik meg a fent – a ha-

talom világa, ahol az ész a rossz akarattal lépett istentelen szövetségre 
 

– mint a lent, de az eredmény szempontjából tulajdonképpen egyremegy. 

Ezt a következő két sor fogalmazza meg: 

 

S állat vagy ördög, düh vagy ész, 
 

Bármelyik győz, az ember vész: 

 

Ezekben a sorokban sajátos a jelzőhasználat: az állati düh és az ördögi 

ész jelzős szerkezeteket kettős, választó kötőszóval összekapcsolt főnév 

– párrá tépi szét a költő és ezzel teljesen egyenértékűvé válnak. Visszai-

dézhető itt A Guttenberg – albumba írott versének szóhasználata: a nép-

zsaroló dús és a pór, mely állatból emberiségre javul – ennek visszavonása 

történik meg a fenti sorokban. Nem véletlen, hogy ezután kettőspont kö-

vetkezik, s a hatodik strófa lényegének összefoglalásaként az ember valódi 

mivoltának felmutatása: Az őrült szív, ez istenarcú lény! Kettős értelmű ez a 

mondat, kettős hangvétel hallható ki belőle. Egyrészt a méltatlankodás az 

ember kettős természete miatt, de a kétségbeesés kifejeződése is: 

mindennek a diszharmonikus emberi természet az oka. Itt is megváltozik a 

vers hangneme, nincs gúnyos, ironikus távolságtartás, nincs részvét, csak 

morális felháborodás van. Ez értelmező jelzőként fogalmazódik meg, az „ez” 

névmással kezdődik, s hiányzik a határozott névelő. (Ez a kihagyás 

jellemző sajátossága Vörösmartynak, mi a modern költők jóvoltából hozzá 

szoktunk ehhez, de az ő korában ez az eljárásmód nagyon ritka.) 
 

Ezzel be is fejeződhetne a vers, minthogy az első fogalmazványból a 

hetedik versszak hiányzik. Ezt a strófát csak később kapcsolta a köl-

teményhez Vörösmarty, melyben az emberi jövő lehetetlenségét fogal-

mazza meg a negatív emberi lényeknek a bűnre teremtettségét kozmikus és 

történelmi távlatú kiterjesztéseként. Négy fontos megállapítással zárul a 

vers. Az első rövid, de mély keserűséget fejez ki: Az ember fáj a földnek”;... 
 

109 



Ebben nem kevesebb fogalmazódik meg, mint a dolgoknak a visszájára 

fordulása. Ennek az eljárásnak Vörösmarty költészetében megvannak az 

előzményei. A Zalán futása 8. énekének a végén a csata után a Föld a 

mindkét oldalon elesett embereket siratja, hisz egyaránt gyermekei. Ké-

sőbb a Föld „gyilkos földként” jelenik meg. Szóhasználatának többértel-

műségét már fentebb említettük. E képalkotásban Vörösmarty nyelvének 

az a sajátossága fogalmazódik meg, hogy a természeti jelenségek mindig 

a költő érzelmi állapotának megfelelően jelennek meg: az ellenkezőjére 

fordult világ elviselhetetlensége nyer megfogalmazást. A második 

megállapítás a mitológiai időtlenséget érzékelteti: a testvérgyűlölési átok 

/ virágzik homlokán … .A bibliai utalás ellenére nem arról van szó, hogy 

az átkot bűnbeesése miatt viseli, hanem az az átok, hogy testvérgyűlölő 

legyen, eleve a sajátja az embernek, erre teremtetett, s ez lényegi jegye 

maradt mindmáig. A harmadik megállapítás a bűnhöz az álnokságot is 

hozzákapcsolja. Az emberiség történelmének rövid, békés intervallumai 

nem mások, mint a pusztulás előkészítésének időszakai: 

 

Midőn azt hinnők, hogy tanúl, 
 

Nagyobb bűnt forral álnokúl… 

 

A negyedik megállapítás egyszerre általánosítja ezt a strófát és az egész 

verset. Kadmosz mitológiai történetének megidézése ez, aki sárkányfogat 

vetett el, amiből harcosok keltek ki és egymást pusztították. Ezért 

fogalmazódik meg – most már az elkeseredésbe a gyűlöletet is beleszőve – 

a konklúzió: Az emberfaj sárkányfog – vetemény….S lezárul a végső 
 
következtetéssel, a refrén kétszeres megfogalmazásával. Ennek is sajátos a 

szerepe: az egyszeri „Nincsen remény!” fellebbezhetetlenségével szemben 

a belső hinni nem akarás, és a beletörődés képtelensége érződik ebben. 

Vörösmarty szándéka szerint a költemény verselése jambikus, halk 

lüktetésű, a zeneiség háttérbe szorításával a gondolatiságot szolgálja. 
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De a költeményben gyakran megtörik ez a hullámzás. Megfigyelhető, 

hogy a jambusok aránya az érzelmileg és hangulatilag legzaklatottabb 

versszakokból hiányzanak, helyettük trocheust vagy pirrichiust használ, 

amivel mozgalmassá, zaklatottabbá teszi versét. A jambikus verssorok-

nak ritmikailag vannak sarkpontjai: a 2. és utolsó lábnak jambusnak kel-

lene lennie. Vörösmartynál azonban ezeken a helyeken vagy spondeus 

van, vagy az is előfordul, hogy ha kevesebb a szótagszám, akkor 

hiányos láb jelenik meg: pl. a 9. sorban. A verstani szabálytól való 

eltérés kettős szerepű: egyrészt a kiemelést segíti ezzel, másrészt a belső 

érzelmek dinamikája töri szét ezt a szabályosságot. Vörösmarty inkább a 

belső tartalom kifejezésére törekszik, mint a verstani szabályosság 

betartására. A rímeknek ritmikai és kiemelő szerepük van, kevés a 

ragrím, inkább tiszta rímek kialakítására törekszik, hogy a romantikus 

belső lelki tartalomnak klasszikus formát adjon. De éppen ez a belső 

felfokozottság az, ami feszegeti ezt a klasszicizálásra törekvő formát. 
 

Ha össze akarnánk foglalni ennek a költeménynek a jelentőségét, azt 

mondhatnánk, hogy ez a vers az embertől való elborzadást fejezi ki. Az 

1840-es évek válságának legegyetemesebb és legpesszimistább kifejeződése: 

Vörösmarty legzordabb emberlátomása, amit a béke hiánya és az emberi 

természet negatív oldalának felülkerekedése váltott ki a költőből. 
 

(2005.)



Arany János: Az elkésett 

(verselemzés) 
 
 
Arany János számára a Pesten töltött idő, az akadémiai titkárság nem hozta 

meg a kívánt, kiegyensúlyozott alkotói munkát. A szerkesztői tevékenység 

és a Kisfaludy Társasággal járó kötelezettségek elvették idejét, felőrölték 

erejét. A kiegyezés utáni közéletbe, a polgárosodó Pest légkörébe nem 

tudott beilleszkedni. Egészsége is megromlott, látása gyengült, alkotó 

kedve megcsappant, így 1877-ben lemondott az akadémiai titkárságról. 
 

Még ez év nyarán, a Margitsziget idilli csendjében kötöttség nélkül, saját 

kedvére ismét írni kezdett. A kidolgozott verseket otthon, a Gyulai Páltól még 

1856-ban kapott, kulcsra zárható Kapcsos könyvébe másolta. Ebbe a könyvbe 1877-

ig csak néhány költeményt írt, de most Új folyam címmel folytatta az újabb 

költeményekkel alakuló ciklust. Később a régi cím mellé ceruzával odaírta: Őszikék. 

Az irodalomtörténetben így vált ismertté. 18 Arany nem szánta publi-kálásra ezeket a 

verseket. Kétségei voltak alkotóerejét illetően, úgy érezte, nem-csak az övé, a 

közönség ízlése is megváltozott. Mégis, ez a kötet egyéni hangjának frissességével 

meglepetés volt: formailag egyenletes, struktúrában összetartott, zárt és egynemű 

gyűjtemény keletkezett. Bizonyos elfordulás történik az eddig a társadalom, a 

nemzet által adott szereptől: Arany megpróbálja felszabadultan, kötöttség nélkül 

saját szerepének kialakítását. Szembenéz múltjával, önmagával, az öregedés 

tényével, a közelgő halállal. Költészetének tárgya, a lírai én bátrabban fordul belső 

világába (Tamburás öreg úr), emlékeihez, személyes felfede-zéseihez, 

szorongásaihoz, de a magyar költészetben szokatlanul tárgyává teszi az alkotó 

személyiséget, a költői szerepet,19 a megteremtendő műalkotást is (Mindvégig). 

Nem véletlenül találtak értetlen fogadtatásra az eddig megszokott Arany versektől 

eltérő, más témájú, más hangkörű versek. 
 

 
18 Balogh László: Az ihlet perce (Budapest, 1980.) 147 – 148.l. 
 
19 Balogh László i.m. 165.l. 
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Ezek egyik gyöngyszeme Az elkésett című nyolcsoros költeménye, mely 

1877. júl. 7-i keltezésű. Egy nappal követi az Epilógus megírását, mintha 

annak folytatása lenne.20 A nagy létösszegző vers keserű, rezignált lemon-

dása itt mintha elmozdulna a mélypontról, a továbbélés – az újrakezdés? 
 
– irányába. Ez a lélektani pillanat egy miniatűr belső balladában fogalma-

zódik meg.21 Az első négy sor alkotja az első szerkezeti egységet: 

 

Későn keltél, öreg! Hova indulsz már ma? 
 

Nyakadon a vénség tehetetlen járma; 
 

Messze utad célját soha el nem éred: 
 

Jobb, ha maradsz, s „lement napodat dicséred.” 

 

Egy idegen szólítja meg az öreg, megfáradt lírai ént, és próbálja 

maradásra, az élet vállalásáról való lemondásra bírni. A második 

részben erre válaszol a lírai én: látszólag elfogadja, maga is megerősíti a 

maradásra szóló érveket, ám az utolsó két sorban, az életösztöntől hajtva 

a mégoly hiábavaló, de a gondot, unalmat elűző mozgás mellett dönt. 

 

Tudom, sikerültén sohasem örülök, 
 

Szándékomnak tán már az elején kidűlök: 
 

De hiú tett is jobb áldatlan panasznál: 
 

Űz gondot, unalmat, és a mozgás is használ.  
 
 
 
 
20 Benedek Marcell: Arany János (Budapest, 1970.) 182.l. 
 
21 Baránszky – Jób László: A döbbenet lírája – Arany pszichológiai realizmusa  
(in: Baránszky – Jób: Teremtő értékelés, Magvető, 1984.) 242.l. 
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A vers elsősorban nem képiségével lep meg bennünket, látszólag egy-

szerű, a mindennapi életben használt jelzők, megszemélyesítések, me-

taforák uralják. Erejüket a versben elfoglalt helyük, a nyelvstilisztikai 

eszközök fokozzák. Érdekes a szóválasztás. Az első részben a statikát, a 

maradást asszociáló szavak és szókapcsolatok szerepelnek: öreg, vénség, 

tehetetlen járma, maradsz, lement napodat, stb. A második részben a 

mozgás, a tett fogalomkörébe tartozó szavak kerülnek elő: sikerültén, 

örülök, szándékomnak, tett, űz, mozgás, használ. 
 

A költeményben minden sor egy mondat. A mondatokon belül ellentétek 

figyelhetők meg: elől a nekilendülés szavai állnak, a mondatok végére a 

hiábavalóság képzetkörébe tartozó szavak, szókapcsolatok kerülnek. Az 

állítmányok legtöbbje a sor végére esik, a lemondás hangulatát hordozzák 

az utolsó sor záró szókapcsolat kivételével: „a mozgás használ.” Ez jelzi, 

hogy a lélektani fordulat, a tett vállalása megtörtént, amit már a költemény 

közepén alkalmazott inverzió (….sikerültén …Szándékom- 
 
nak…) megelőlegezett. Az állítmányok páros, tiszta rímű formája hang-

súlyosabbá teszi őket, s egyben az elégikus hangnemnek megfelelő zenei-

séget, ritmust adnak. A Toldi estéje első strófáit idéző felező tizenkettes 

versidom az egységességet biztosítja, s az elégikus hangütéssel megadja az 

egész Őszikék ciklust egységbe foglaló hangvételt. A megtörtént lélektani 

fordulat után a tehetetlen, kétségektől súlyosbított állapotból egy új hangú, 

új tematikájú, új formakincset felmutató modern magyar költészet 

jelentkezik Arany János költészetében. 
 

(2001.) 
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József Attila: Medáliák 

(megközelítési kísérlet) 
 
 
József Attilának e különös nyolcsorosai 1927-28-ban készültek, a Me-

dáliák címet viselő ciklus egésze 1929. február 17-én jelent meg a Nin-

csen apám, se anyám…című kötetében. Maga a kötet újszerűségével 

lepte meg olvasóit, s megelőlegezte a következő korszak politikai 

hangvételű verseit, melyek a munkásmozgalommal való kapcsolatában 

keletkeznek. A kötet címe visszautalás a Tiszta szívvel című vers költői 

alapállására, hiszen ott fogalmazódott meg benne először, hogy ő külön 

áll a korabeli társadalomtól, neki külön útja és feladata van. 
 

A Tiszta szívvel című vers megírása és a Nincsen apám… kötet megjelené-

se közé esik József Attila egyik sajátos költői fejlődési szakasza. A bécsi évvel 

kezdődik ez, ahol az expresszionizmussal találkozott, majd folytatódik a leg-

termékenyebbnek mondható párizsi hónapokkal, ahol a régebbi és frissebb 

francia irodalommal ismerkedett meg és kapcsolatot talált a baloldali mozga-

lommal. Amikor hazajött Párizsból, sajátos helyzetbe került. Költészetében 

túllépett a hagyományos törekvéseken, politikai fejlődésében szembekerült a 

fennálló társadalommal, s túljutott a Vágó Márta – szerelem csalódásain. Az 

itthoni viszonyok is ellentmondásosak voltak. A nyugati avantgárd törekvések 

gyengülőben voltak, „Kemény a menny…”- világa fogadta és ez József Attilát 

is arra késztette, hogy felmérje addigi életútját, beletekintsen önmagába és 

megrajzolja valóságos énképét. Ennek a helyzetnek következménye, belső – 

művészi és gondolati – forrongásának termékei a Medáliák. 
 

A kézirat tanúsága szerint írásukat már Párizsban elkezdte, a 4. darabja 

Még hazatalálsz…címmel ott készült a 2. és az 5. medáliával együtt. 1928. 

áprilisában Kuncz Aladárnak az 1.-t Elefánt, a 7.-t A küszöbön címmel 

küldte el. Medvetánc című kötetéből kihagyta a Nincsen apámban megje-

lent 6.,8., 12. medáliát, s a 13.-ként elkészült részt később Két keserves 

cím alatt publikálta. Keletkezésükkor tehát még nem álltak össze a végső 
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sorrá, költőjük többször átrendezte őket. A végső ciklust 12, egyenként 

két négysoros versszakból álló rövid versből állította össze, kivételt csak 

a 12. darab jelent, ami csak egyetlen négysoros. Ezek összesen 23 stró-

fát jelentenek, s minthogy ekkor 23 éves, ez nem tekinthető véletlennek. 

Az egyes medáliák önálló versként is megállják a helyüket, s egy ciklus 

tagjaiként is felfoghatók az egymással való tartalmi-, formai és asszoci-

atív kapcsolataik folytán. Elfogadhatónak tűnik Bori Imre megállapítása 

is, aki Petőfi Felhők ciklusával állította a művet egy sorba, mint a lázas 

kibeszélés szürrealisztikus darabjait. Már a cím értelmezése is többféle 

megközelítési lehetőséget tesz lehetővé. A medália egyaránt jelenthet 

katonai érdemérmet, vagy olyan ovális alakú, nyakba vagy óraláncra 

akasztható kis emléktárgyat, melyet aranyból készítettek és a belsejében 

képecskét vagy érmet helyeztek el. Szabolcsi Miklós szerint a Medáliák 

a szoros formába sűrített hatalmas élmény– és műveltséganyag 

vállalásai, illetve ennek azonnali népivé tétele, tartalmi-tematika 

szempontból arcképként és önarcképként is meghatározható. 
 

A versciklusnak nem volt egyértelmű a fogadtatása. Németh László 

eltévelyedésnek tartotta, Szauder József az elhatalmasodó skizofrénia 

bizonyítékaiként fogta fel, Füst Milán szerint felelőtlen verselés az egész, s 

Remenyik Zsigmond a Költő és valóságban az 1. medáliát parodizálta. 

Csak Németh Andor és Zelk Zoltán értette meg a ciklus lényegét, utóbbi 

véleménye szerint itt bontakozott ki legigazabban József Attila költői 

egyénisége. 

 Az ellentmondásos fogadtatáshoz a különös forma is hozzájárult. Igaz, 

hogy ezek a darabok magukon viselik a szürrealizmus jegyeit, de ez nem 

azonos a francia változattal, annak egy megszelídített formája, ahogyan azt 

Szabolcsi Miklós bebizonyította. Attól egyediek, hogy az itt felmerülő 

képeknek valóságalapjuk van, melyek asszociációs kapcsolata sem 

esetleges, hanem egy meghatározott gondolati körön belüli. Az egyes 

medáliákat a költő életrajzi adataival, személyiségével és az adott 

történelmi korszak ismeretével meg lehet magyarázni. 
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József Attila nem találkozott személyesen a francia szürrealistákkal, 

de sokat tanult tőlük: költői természetét felszabadította, képzeletét meg-

nyitotta, asszociatív képességeit finomította segítségükkel. Nemcsak a 

világ jelenségei között látott meg új kapcsolatokat, de azt is felfedezte, 

hogy ezekben saját egyénisége, természete is affirmálódik. Képzelete 

nem szakad el a valóságtól (versei tehát nem paranoikus álmok), hanem 

ellenkezőleg: a maga egyéniségéhez köti a verset, és így a költő érzései, 

hangulatai és a vers ugyanannak a valóságnak a részei. Így oldódik fel a 

költő és a valóság ellentéte, mely korábbi verseinek egyik ellentmon-

dása volt. A szürrealizmus termékenyítő hatása a költő prozódiáján is 

megfigyelhető: igyekezett a vers mondattanát a természetes felé terelni, 

de nem a szabadvers erőltetett pátoszával, hanem az ösztönös beszéd- és 

képalkotás segítségével. Apollinaire mellett Villon és Rimbaud is ha-

tással volt költészetére: a dalszerűség, a meghökkentés és a versforma 

forrásai ők voltak Mindezek szokatlanok a magyar költészetben, nem 

feleltek meg a korabeli verseszménynek, talán emiatt is nehezen értették 

meg József Attila törekvéseit. 
 

Nehezítette az elfogadást a Medáliák sajátos verstípusa is, amelyet 

komprimált versként ismerünk. Németh Andor így vallott erről: 

 
„Mint az egész költői front Valerytől Tristan Tzaráig, ő is ki akarta 

küszöbölni verseiből a rezonírozó elemeket, a melldöngető szószátyár-

kodást, a giccses érzelgősséget s általában mindazt, amit a filiszter 
 

a régi értelembe vett költészet kifejező eszközének vélt. A közlés tech-

nikája a kifejtés, hirdettük, a költészeté a kifejezés. Valamennyiünk 

ideálja a komprimált vers volt, amelyben nem a költő van felhigítva, 

feloldva, hanem melynek az élvezőben kell feloldódnia, mert minden 

elem tiszta poézis, még a betűk rendje, és egymásutánja is. 

Visszatekintve úgy láttam, hogy mindezt az eszményt egyedül József 

Attila tudta közülünk hiánytalanul megvalósítani…” 
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E verselési forma alapritmusát a jambikus lejtés adja, ami magyaros 

ritmusként is felfogható. Tovább bonyolítja a helyzetet a Medáliák cik-

lus motívumainak összetettsége, amelyekből ezek a komprimált versek 

felépülnek. Mindezek a költő tudatalattijából, saját mitológiájából, má-

gikus mesei elemekből, és a paraszti világból származtak. 
 

A Medáliák minden egyes darabja tökéletes miniatúra: formailag kerek, 

lezárt két négysoros páros rímű versszak. Zeneisége is ilyen egyszerű: a nép-

dalok lejtése, a népi ráolvasások ritmusa oldja fel az egymásra csúsztatott, 

messziről egymáshoz kerülő képek közötti a feszültséget. Egy óriásira na-

gyított arckép szeletei ezek, testközelből készült felvételek, melyek sötét és 

pesszimizmusba hajló képekkel ecsetelik az ember ember voltának termé-szetét. 

A ciklus egésze egyben fejlődésrajz is: a költői én emberi fejlődésének, 

öntudatra ébredésének és világbeli helyzete felismerésének története. 
 

Az 1. medália első részében – mely a születés leírásaként is értelmezhető 
 
– az ártatlan, a maga helyzetét nem ismerő boldog önfeledtség bontakozik ki: 
 
 

Elefánt voltam, jámbor és szegény, 
 

Hűvös és bölcs vizeket ittam én… 

 

A második részben fogalmazódik meg a tragikus felismerés, hogy a je-

lenből már eltűnt az ártatlanság boldogsága: most lelkem: ember – meny-

nyem odavan, …Az esetlenül mozgó elefánt a költő sajátos önarcképe.  
A 2. medália két élesen elkülönülő részre oszlik. A kezdet kétségtelenül 

öcsödi emlék, kínos és megszégyenítő, a végén mesébe hajló. A kővé varázsolt 

tarka malac szimbolikusan egyaránt magába foglalja az idegenséget teremtő 

világ merevségét, és a gyermekkori illúziókat. A második versszak többértelmű, 

összességében a megmerevedett és megfagyott világ hideg és kegyetlen 

szépségének a tükre. Az egész versszak az emlékezésnek a meg-jelenítése, s 

egyben a világban való elveszettség kifejeződése is. E részlet le-zárása az egész 

József Attila-i életmű legtömörebb, legsokatmondóbb sora. 
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Az l-ek lebegése, a jambusok pontossága is fokozza erejét, szinte a 

legutolsó évek letisztult hangján szól: elvált levélen lebeg a világ. 
 

A 3. medália a szabadszállási emlékek felidézése mellett a rút szépségét 

villantja fel. Első négy sorában a gúzsba kötött, elfojtott szegénység 

egyhelyben való topogását fejezi ki. Ez vers a versben. Második részében a 

valóság és a vers bonyolult viszonya fogalmazódik meg: miért nem lett az 

almavirágból egészséges alma, a versből idillibb falusi kép…. 
 

A 4. medália első részében a felnőtt kor határára került ember ébred 

rá feleslegességére, a második részben menekülési vágya: új közösség 

keresése fogalmazódik meg. Ez az az időszak, amikor Makai Ödön és 

Jolán eltartottjaként élt, de amikor már voltak sejtései arról, hogy 

másféle emberi kapcsolatok is léteznek. 
 

Az 5. medália különös helyet foglal el a ciklusban. Érdekességét az adja, 

hogy a lírai én itt mitikus, kozmikussá növelt disznó alakjában jelenik meg 

– később így nem lesz motívuma- , s a faragott Isten képe is emberi méretre 

lefokozott. Ez a medália a világméretű csömör kifejezése, amelyben 

szembeszáll a régi hitekkel – a társadaloméval és a sajátjával 
 

– és halálra készül. Úgy érzi, a benne lévő undor fogja áthatni az egész 

világot. Ennek a medáliának ismerjük az előző változatát is: 

 

s ha elhulltanak mind a szabadok 
 

számmal az éggel szörnyűt mordulok, 
 

egyetlen vadkan szabad és hideg 
 

megtiprom emberi isteneiteket 

 
József Attila változtatása érthető: a vadkan motívummal szemben a kozmikussá 

növelt disznó képe jobban kifejezi a lírai én belső lelki tartalmát úgy, hogy a 

valóságtól egy magasabb szférába emelkedik. Ez a motívum is – mint az első 

medália elefántja – hozzátartozik belső mitológiájához. Nagyon pontosak a má-

sodik rész finom megfigyelései, melyek majd a későbbi versek jellemzői lesznek. 
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A 6. medália minden szempontból ellentétes ezzel. A ciklus a lélektani 

mozgást is követi, ugyanakkor a költői én fejlődésében újabb fokozatot 

jelent. Érdekes, hogy ennek a medáliának a szerkezete úgy alakul, hogy az 

első részt csak az első 3 sor jelenti, s a negyedik sor a második részhez 

kerül át. Az első rész mágikus népi cselekmény, a költő egyesül a termé-

szettel, az segíti a helyét megtalálni. Állat, növény és semleges természet 

egyaránt jelentésteli számára, mert ő adja meg értelmüket. Eggyé válik a 

természettel, de nem maradhat vele. Fontos a költő fordított szemlélete: a 

természet olvasztja őt magába, s nem ő a természetet: 

 

Ragyog a zöld gyík – sorsom keresi, 
 

zörget a búza: magvát kiveti, 
 

rámnéz a tó, ha belé kő esett, – 

 

A második szerkezeti egységben a kor megrázkódtatásai (világháború, 

forradalmak) és a kozmosz erői foglalkoztatják, a költő úgy érzi, szükséges, 

hogy ezekkel is törődjön. A hajnalok, napok és csillagok a világesemények 

jelei. A lírai én felnövesztését ezek érzékeltetik, hogy végül eljusson az 

utolsó sor összegzéséig: Világizzása hőmérsékletem – Ez a világtörténeti 

szerep tudomásul vétele és elvállalása, ami két gondolatjellel záródik, mint 

a többi. A gondolatjeleknek meghatározott funkciója van, ugyanis arra 

késztetik az olvasót, hogy gondolják tovább a mondanivalót, fejezzék be a 

költő megkezdett gondolatát: visszatekintve értelmezzék újra, s magasabb 

asszociációs szinten kapcsolják össze az egyes darabokat. Esztétika hatását 

tekintve a hatodik a legtisztább medália, hiányoznak belőle azok a groteszk, 

elidegenítő elemek, amelyek az ötödiket uralták. Belső lelki tisztulás 

hordozója ez, mégis kimaradt a Medvetáncból, mert ott a költői ént 

erőteljesen ágyazta be a közösségbe, itt pedig ennek fordítottja érzékelhető. 
 

A 7. medália az egyik legvilágosabb, legátláthatóbb medália. A 4. költői 

énje utat keresett és talált, a 7.-ben azonosult a világforradalom lázá- 
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val, tudván tudva a maga korán születettségét és megroppanását („én is 

bádoghabokba horpadok…”), de hirdeti a jövendő győzelmet. Érdekes 

e medália megalkotásának módja: jellegzetesen külvárosi jelenség, a 

lépcsőmosás képe indítja el az asszociációkat a maga helyzetéről, és az 

eljövendő forradalomról. Ez utóbbi megtisztító áradatként hozza meg 

azt a győzelmet, amely a mezítlábas söprögetők, a szennyeltakarítók 

győzelme lesz. Itt a „küszöb” kettős jelentésű: valódi és történelmi 

küszöböt egyaránt jelent, mint ahogyan a vödör „vashabú” jelzője 

egyszerre a vasszínű felmosólé és a közelgő vész jelzése. Már itt 

megjelenik az Elégiában kiteljesedő eljárásmód, hogy a proletárlét, a 

külvárosi élet elemei egyszerre tartalmi és formai kifejezés hordozói: 

egyszerre fejezik ki a tehetetlenséget és a forradalom iránti bizodalmat. 
 

A 8. medáliában is a külvilág és a költői én szembeállításáról, kettejük 

viszonyáról van szó: a hivatalos hatalommal szemben a lírai én hal-

hatatlanságát, magasabbrendűségét fogalmazza meg. Az eljárásmód itt is 

érdekes, mert a medália első részében a hivatalos hatalmat képviselő ügyész 

képe eredeti frakkos mivoltában és metaforikusan „bogárzárvánnyá” 

lefokozva jelenik meg. A kép hitelességét a „guggolva” szó is erősíti. 

Valószínű, hogy a költő láthatott egy ilyen borostyánkőbe fagyott őskori 

rovart, ez lehet a kép forrása. Ám a kép egyféle megőrzést is sugall, aho-

gyan a költő műveiben rögzíti a hatalom képét. Ennek az ellentettjeként 

életteliséggel jelenik meg a lírai én halhatatlansága, magasabbrendűsége, 

mint az emberivé lett nagy természeti jelenségekből, az egész embersza-

bású természetből feléje áradó becézés, áldó szeretet: 

 

meredten nézi, hogy mi féltve föd, 
 

cirógat, áld a fény, a szél, a köd, - 

 

E panteisztikus pátoszú két sorban a jelenségek és folyamatok szoros egy-

ségbe szövődnek, a három alany és a három állítmány egymásba sugárzik, ir- 
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radiálódik. Mindennek határozott nyelvi alapja van. A költő a zenében rák né-

ven ismert szerkesztési módot használta: fokozódó intenzitású sorba rendezte 

az állítmányokat, aztán közvetlenül mellettük fordított rendben következnek az 

alanyok. Szemantikailag így az első állítmánynak a harmadik alannyal a 

legszorosabb a kapcsolata, a harmadik állítmánynak pedig az első alannyal: 

 

föd cirógat áld a fény a szél a köd 
 

<-------> 
 

<--------------------------------------> 
 

<--------------------------------------------------------------------> 

 

A mindenséggel ilyen meghitt kapcsolatban álló lírai én romlandó teste 

rózsáknak ad helyet, kócsagok fészkéhez piheanyagot: szinte észrevétlenül 

válik holtteste természetté, embersége pedig elesett öregek őszi estéjét me-

lengeti majd. Test és lélek kettősségét aligha lehetne harmonikusabb ellen-

téttel, egybehangzóbb disszonanciával kifejezni. Ez a halhatatlanság azon-

ban nem mozdulatlanság, tele van messzire sugárzó hatékonysággal. Erre a 

tevékeny halhatatlanságra figyel „meredten” a borostyánkőbe fagyott törpe 

rab, az ügyész. A már idézett sorokban szükséges a „mi” szót külön is értel-

mezni, mert itt nem névmás, hanem a milyen? mennyire? miképpen? 

szavak helyett áll ez a népnyelvben gyakori forma. Ennek a medáliának van 

egy magasabb szintű jelentése is: az, hogy a haladást semmilyen hatalom 

nem tudja megállítani. Mint más medáliák esetében, ennek is valós életrajzi 

háttere van, hiszen a költőt többször is bíróságra citálták versei miatt, de itt 

már egy öntudatos, harcos, felnőtt személyiség emlékezik ezekre. 
 

A 9. medália komor folt a ciklus derűsebb tájain, a bécsi és párizsi éveket 

idézi fel benne. Ez a legönéletrajzibb medália. Szerkezetileg három részből 

áll: az első négysoros két részt foglal magába: az ágyra járás keservét és az 

ebből fakadó dühöt, ösztönkitörést, a tehetetlen gyilkolni vágyást. A 

második versszak pedig egy lázas állapotban látott víziót közvetít: 
 

122 



s míg gőggel fortyog a bab és sziszeg, 
 

főzelékszínű szemmel nézitek, 
 

hogy széles ajkam lázba rezgve ring 
 

s fecskék etetnek bogárral megint – - 

 

Tehát ő, a költői én vizionálja az ott lévő társakat, önmagát. E részben a for-

tyogó babra való utalás 1919. őszének emlékét őrzi, amikor a Mama halálakor 

egy hétig babon élt. Gyakran visszatérő motívuma ez költészetének, olyankor, 

amikor a nyomor állapotát idézi. Ebben a medáliában a költő a jövendő embe-

rének távlata elé odafesti a jelent, a fényes pátosz alá a valós árnyákot. A 

Medáliák mindegyik darabjában megfigyelhető az a sajátosság, hogy a 

természet és a világ rendezetten előre halad, a költői én sorsa pedig hullámzó: 

hol fent, hol lent – de ebben a darabban jut a legmélyebbre. Szerencsére a derű 

és a ború harcában ez a tétel még csak egy mozzanat, s nem az utolsó szó. 

A 10. medália az előzőnek az ellentéte, a már szinte elviselhetetlen 

feszültségnek a feloldása: a szeretet, az emberi melegség után vágyó koz-

mikussá növelt költői én vidám, játékos rajza. Szerkezeti helye is azt su-

gallja, hogy a tragikus ízek után maga a költő is ezt vidám feloldásnak 

szánta, groteszk bakugrásaival ellenpontozza amazok sötétségét. A lírai hős 

emberi kiteljesedéséhez nemcsak az kell, hogy megtalálja a visszavezető 

utat a kispolgári életforma peremétől a munkásokhoz (4. medália), nemcsak 

az, hogy átélje a nagyságot és kicsiséget, meghódítsa magának a valóságot, s 

forradalmárrá váljon (6. medália), az sem elég, hogy emberi gyakorlatával 

élje meg a sorstársaival összekötő testvériséget (7. – 8. medália), nemcsak 

ágy, babfőzelék, gyógyszer és fegyver kell neki (9. medália), hanem feléje 

sugárzó szeretet és gyöngédség is, mert e nélkül remete marad, vagy 

hajótörött. E medália szerkezetében visszatért ahhoz az eredeti formához, 

hogy a strófák önálló egységként funkcionálnak. Az első szerkezeti 

egységben a már korábbi szakáll motívummal indít – de itt nem a halált 

idézte meg vele, hanem állapotot ír le segítségével 
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(Jolánhoz írt leveléből tudjuk, hogy Franciaországban szakállt növesz-

tett), majd kozmikussá növelve a képet abból vonja le általánosítását: 

 

az ég fölött, mint lent a fellegek, 
 

egy cirógatás gazdátlan lebeg 

 

Fontos itt a sorrendiség, az, hogy az egyes elemek hol helyezkednek el: alul 

van a vetés, fölötte a fellegek, fölöttük az ég, mely fölött lebeg a cirógatás. A 

második szerkezeti részben a végtelen távlatokból visszatér a közelihez, 

önmagába. Kisfiús, gyermekkort idéző képekkel zárja a medáliát, amint ma-

gába szívja az üdítő cirógatást, a szeretet „hűvös varázsának” italát. 

A 11. medáliában a költő a lírai én kiteljesedését, terméshozó évadát, 

érettségét, szenvedélyektől felforrósodó szakaszát képiesíti. Ennek a 

darabnak az anyagát a népköltészet és a népi szokásrendszerre épített 
 
– a költő által teremtett – új mítosz adja. A háromkirály-járás tréfás, gro-

teszk átalakítása ez, melyet a szokáselgyengülés következtében többnyire 

csak a gyerekek őriztek meg. E medália első részében a 23 király sárga-

dinnyét eszik s új hold süt a kezükben, a második részben 23 kölyökről 

van szó, akik ellentétei a királyoknak. Ott királyok voltak, itt kölykök, 

előbbiek méltóságteljesen sétáltak, utóbbiak pedig „császkáltak”. Jáspis-

korona volt a királyok fején, „csámpás sityak” a gyerekek fején, a kirá-

lyok méltóságteljesen sárgadinnyét „edegélnek”, a kölykök görögdinnyét 

„szürcsölőznek”, a királyoknak új hold sütött a balkezükben, a gyerekek-

nek új nap lángolt a jobbkezükben. De hogy e kettő mégis valami egynek 

a két oldalát jelenti, ezt sugallja a képegység, az anaforikus kezdés („hu-

szonhárom… huszonhárom…”), s az a tény, hogy mindkét versszaknál 

az utolsó sor az „új” szóval kezdődik. Ez a lírai én belső állapotának a 

rajza, melynek kétféle, egymást átfedő értelmezése lehetséges. Az első 

szerint: az eddigi évek nappalai és éjszakái a költőben egyszerre élő 

gyermekkor és felnőttség, A még jövendő évek reményét fejezi ki az „új 
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hold” és „új nap”. A királyok menetének groteszk átfordítása kölykök-

ké erősíti a viszonylagosság érzését, a jáspiskorona helyetti „csámpás 

sityak” is erre utal. A groteszk menet végső motívuma („új nap lángol 

jobbkezükben.”) pedig éppen a kölykök: a szegények és megalázottak 

győzelmét sugallják a költőnek. A másik jelentés szerint a 23 király és 

ugyanannyi kölyök új napra, új holdra, új dinnyébe, új álmokba és új 

öntudatos tevékenységbe kezd; a saját napjaihoz, holdjaihoz, dinnyéihez 

képest újakba, mert a régebbiek a semmibe süllyedtek, a királyok „meg-

edegélték” dinnyéjüket, a kölykök kiszürcsölték őket. A 23 éves lírai én 

itt jutott túl igazán a múltján, és vált új, harcra kész, felnőtt egyéniséggé. 
 

A 12. medália eltér a többitől. Egyrészt azért, mert töredék – csak az 

első szerkezeti részét olvashatjuk, melyben az emberiséget, a sokszínű 

emberi fajokat sorolja fel, mindazokat, akik ma a földön élnek. Ez a me-

dália is többféle értelmezést enged meg, de valójában a 11. medáliával 

áll kapcsolatban: a kettő egymásba játszik. Az itt felsorolt népfajok 

sorsának megváltoztatására kész az előző rész felnőtt férfija. Érdekes, 

ahogy ez a négy sor az emberi világot megidézi, a kontinenseket s az 

ottani népek állapotát is: az afrikaiak elnyomottságát, az ázsiaiak 

kiszolgáltatottságát, az amerikai népek kipusztítását, és az európai népek 

erkölcsi – szellemi eltévelyedettségét, bizonytalanságát. 
 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Medáliák számadásvers: ösz-

szefoglal egy termékeny és indításokban, örömökben és szenvedésekben 

gazdag időszakot. Az életet, tapasztalatot, élményeket a maga módján ösz-

szegző, elszámoló mű: a lírai hős belső fejlődésének, eszmei-emberi fele-

melkedésének és e folyamat stációinak a kifejezése. Ez a tartalmi kapcsolat fűzi 

igazán egységbe az egyes tételeket, a költő megélt 23 évének eszméletté, 

öntudattá vált lényegét fogalmazza meg a ciklus. A Medáliák születésekor még 

nincs egységes szemléleti rendszere a költőnek, elsősorban tényeket érzékel, a 

belső énnek és a világnak az üzeneteit fogja fel. Részleteket lát, és ezeket 

foglalja medáliákba, mint aki villanásokat érzékel. De végül ezek 
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a részletek folyamattá rendeződnek az egész ciklust egységbe fogó lírai 

énben. A megértési nehézséget az okozza, hogy nem a költeményben meg-

fogható elem tartja egységben az egész építményt, hanem maga a lírai én. 

A költőnek az egyéni nyomortól („lukas nadrág”) az elnyomatás alatt élő 

milliókig mindenkiről és mindenkihez van szava. A képek nem 

egyértelműek, pesszimizmus és optimizmus váltja bennük egymást. Ha a 

maga életét nézte, sötétnek látja a világot, ha az emberiség méreteiben 

gondolkodik, akkor felvillan a szebb élet reménye. Ez a 23 medália strófa 

megelőlegezi a következő évek nagy költőjét témában, hangváltásban, 

költői eljárásmódban. Az egyéni bánat nagy reménytelenségét fejezi ki a 2., 

3., 4., a halálról beszél az 5., „a sírók sóhaját” szólaltatja meg a 6., az úri 

világ ellen szól a 8., az idegi felfokozottság rémlik fel a 9.-ben, az új 

világba vetett hitről szól a 10. medália. Ezek a medáliák hangnemükben is 

változatosak: a mindennapi beszédtől közelít bennük a költő a groteszkig. 

Versépítkezési eljárása a kis képekből verskatedrálist építő módszer, mely 

majd a 30-as évek nagy verseiben teljesedik ki. 
 

(2005.)



Kísérlet Comenius 

filozófiájának megközelítésére 

 
A XVII. század Európa történetének egyik legellentmondásosabb korszaka. 

Hogyha ezekről az évekről szóló történeti -, kultúrtörténeti -, filozófiai 

műveket olvassuk, egy csendesen folyó század képe alakul ki bennünk, 

holott rendkívül összetett, ellentmondásos időszak volt, olyannyira, hogy az 

ellentmondó jelenségek és az egymásnak feszülő tendenciák között alig 

lehet megtalálni azt a rendező elvet, amelynek segítségével rendet lehetne 

teremteni ebben a zűrzavarban. Azt hiszem, a megoldás abban van, ha ab-

ból indulunk ki, hogy ez a század a feltörekvő polgárság szabadabb kibon-

takozásáért folytatott küzdelme a még mindig erős, a politikai és szellemi 

intézményeket kézben tartó feudális rend ellen. Kettejük harca ekkor már 

fegyveres harcba, erőszakba torkollt. 
 

Ha végigtekintünk Európa térképén, látjuk, hogy Hollandia polgársága már 

megteremtette önálló államát, Angliában forradalmat vív a politikai ha-talomért, 

Európa közepén dúl a vallásháború, amit harminc éves háborúként tartunk 

számon, és folyik az örökösödési háború. Kelet–Közép–Európa népei élet – 

halál harcukat vívják: a csehek a Habsburgok ellen, a magyarok a törökök ellen, 

valamint elvesztett nemzeti egységük megteremtése érde-kében. Ugyanekkor 

gyengült a török birodalom, európai napirendre került a török kiűzésének 

kérdése. Mindezeket a háborúkkal együtt járó öldöklés, pusztítás és nyomor, az 

állandósuló pestis járvány kíséri. 

Ez az ellentmondás szellemi téren is megmutatkozik. A kibontakozó és 

megerősödő tőkés gazdaság igényeitől is mozgatva a tudományok fejlő-

désnek indulnak, új felfedezések, technikai megoldások születnek, de ezek 

is kiváltják a feudális társadalmi berendezkedés ideológiai képviselőinek 

ellenállását. Itt, szellemi téren is az ellentétek éles küzdelme figyelhető meg. 

Ellentét van a polgárság szabad feltételek iráni igénye és a feudális 

berendezkedés merevsége között, ideológiailag ez a szabadgondolkodás, 
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a tudomány fejlesztésének igénye és a vallás közti ellentét formáját ölti. 

Másrészt ellentét van a vallások között is: a katolikusok és a 

reformátusok között, amelyben az ellentét véres háborúk és megtorlások 

formáját ölti. És ugyanakkor ellentét van az egyes vallásokon belül is, 

mert a tudományok eredményei nemcsak a katolikus tanításokat kezdik 

ki, hanem a protestánsokat is arra késztetik, hogy újraértékeljék tanaikat. 

Emiatt a vallás is különféle ágazatokra bomlik, különböző szekták 

jönnek létre, és ők is véres harcot folytatnak egymással. 
 

De a tudományokon belül sincs egység, mert a tudományos felfedezések 

– Kopernikusz tanítása, amit Galilei vagy Kepler munkássága igazolt – sok 

ponton megkérdőjelezik a vallási tanítást. Az új ismeretek megkövetelnék, 

hogy új rendszerbe foglalják azokat, de még nincs elegendő ismeret, 

tapasztalat, tudományos eredmény, hogy a régi ideológiákkal szemben egy 

egységes, rendszerezett új világkép alakuljon ki. Ezért harc alakul ki a 

vallásos világnézettel szemben, ami nem lehet teljes éppen a fenti 

hiányosságok miatt, s ez abban tükröződik, hogy a kor jelentős gondolkodói 

nem tudnak elszakadni magától az Isten – fogalomtól: Descartes vagy 

Spinóza is ezzel operálnak filozófiájuk megalkotásakor. 
 

A kor filozófusaira tehát jellemző ez a kettősség, modern nézeteik 

vallásos gondolatokkal kapcsolódnak egybe, és ez belső konfliktusokat 

okoz számukra. Harcok folynak az új tudományos eredmények és a régi 

nézetek között, ugyanakkor a filozófia is harcban van a természet-

tudományokkal, mert annak eredményei arra kényszerítik a tudósokat, 

hogy eddigi álláspontjukat megváltoztassák, a természet felé fordítsák a 

filozófiát, hogy az eddig elért eredményeket általánosítsák. Ebben a 

korszakban a filozófia meg is teszi azt: harcba kezd a skolasztikával, és 

alapvetően természetkutatásból (Bacon), majd a természettudományok 

új eredményeire támaszkodva próbálja a maga rendszerét megalkotni. 

Így történik meg az az ellentmondás, hogy a század végére a filozófia a 

tudomány hatása alá kerül, és mivel ebben a korszakban a technikai, 
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mechanikai tudományok fejlődnek elsősorban, ezért az uralkodó filo-

zófiai irányzat mindent mechanikai elvekre vezet vissza. Hogyha a kor 

filozófiájának fejlődési ívét nézzük, jelképes, hogy 1600-ban G. Brunó 

elégetésével kezdődött, Hobbes, Locke munkásságával folytatódott, és 

végül Spinóza materializmusába torkollt, amiben már teljes elszakadás 

történik a régitől. 
 

Ebbe a korszakba születik bele Comenius Amos János, aki 1592. 

március 28-án látta meg a napvilágot a Morvaországban lévő Nivnicé-

ben, és 1670-ben halt meg Amszterdamban. Élete és működése átfogja a 

XVII. század kétharmad részét, és a már említett eseményeknek, tö-

rekvéseknek tanúja és átélője lesz. Ő maga a társadalom alsóbb 

rétegéből származik – apja molnár volt -, mégis korának egyik Európa – 

szerte elismert, tekintélyes alakja volt, akinek munkássága a pedagógia 

területén – mint ismeretes – mind a máig ható tényező. 
 

Comenius elvesztette szüleit, és neveléséről a huszitáknak a taborita ha-

gyományokból táplálkozó egyházi csoportja, a Cseh testvérek közössége gon-

doskodott. Ez a tény világszemléletére és filozófiájának kialakulására döntő 

jelentőséggel bírt. Egyrészt azért, mert ebből a közösségből hozta demokrati-

kus nézeteit, másrészt ez a közösség segítette ahhoz, hogy a herborni és a he-

idelbergi egyetemre eljusson. A herborni egyetemen találkozott a teológiával, 

az ókor filozófiai rendszerével, s nyitottsága következtében itt ismerkedhetett 

meg a reneszánsz gondolkodók írásaival, a korabeli tudományos és filozófiai 

eredményekkel, pl. Vesalius és Bacon munkásságával. A heidelbergi egyetemi 

évek természettudományi ismereteit bővítették, ekkor alakult ki szellemi 

karaktere, melynek középpontjában elsősorban a reneszánsz hagyományok 

vannak: az ember felsőbbrendűségéről való meggyőződése, az emberi értelem-

be vetett hite itt erősödik meg, és itt alakul ki a mindenoldalú ismeret iránti 

igénye. A tudás és a vallás konfliktusát nem élte meg, mert a herborni egyete-

men Alsted professzor tanítványa, aki rávezeti Comeniust arra, hogy próbálja a 

tudomány és vallás eredményeit egyeztetni. Előadásain a professzor maga is 
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természettudományos eredményt hoz bibliamagyarázatába, emiatt Comeni-

us nem lát a kétféle gondolat között kibékíthetetlen ellentétet. Itt erősödtek 

meg közösségéhez kapcsolódó érzelmei, és itt alakul ki benne az a hivatás, 

hogy elmaradott közösségét felemelje. Már ekkor megalkotja első 

pánszofikus művét, amelyben próbálta a korabeli tudományos 

eredményeket összefoglalni a cseh fiatalok számára. Itt az egyetemen 

érzékeli azt, hogy a cseh nyelv nem alkalmas a korabeli tudományosság 

művelésére, megreformálásának igénye itt ébredt fel benne, és tervbe vette 

A cseh nyelv kincsesháza című enciklopédia összeállítását. 
 

Az egyetem elvégzése után a prerovi tanítóskodás, a fulneki lelkész-

kedés ideje alatt igyekszik a maga elé kitűzött célt megvalósítani. Ezek az 

évek 1618-ig viszonylag békések számára, a lassú munkálkodás, szellemi 

építkezés ideje, ami alatt egy térképet is készített Morvaországról. De 

érzékeli az alsóbb néprétegekre nehezedő feudális elnyomást, melynek 

hangot ad Az elnyomott szegénység égbekiáltó panasza című művében, 

ami bírálat formájában társadalmi nézeteinek csíráit tartalmazza. Saját és 

nemzete sorsában tragikus fordulat állt be 1618-ban, a harminc éves háború 

kitörésekor, ami a cseh nép, szűkebben pedig vallási közösségének 

üldöztetésével, pusztításával kapcsolódott egybe. Ezután a halálos fenye-

getettség, az üldöztetés évei következnek, különösen az 1620-as fehérhegyi 

csata után. Életét szinte elviselhetetlenné teszi, hogy elveszti feleségét és 

két gyermekét pestisben, száműzetése alatt fordulat következik világ-

nézetében és személyes törekvéseiben. A sok szenvedés és csapás válaszút 

elé állítja, felszentelt pap létére már-már Isten létét is kétségbe vonja, és az 

élet feladásának gondolata is megkísértette. Ennek a kifejeződése A világ 

útvesztője és a szív paradicsoma című munkája, melyben azonban a 

kibontakozás gondolata is benne van. Belső küzdelme végül pozitív irányba 

fordul, melyet több tényező segített elő. Segítségére volt a reneszánsz 

hatására megerősödött életszeretete, a közössége iránti hálája, fele-

lősségtudata és vallásosságának egy sajátos színezete, miszticizmusa. 
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Ebben az időben az elviselhetetlen nyomorra válaszul a különböző vallási 

irányzatokon belül, így közösségének tagjai között is megerősödött a cso-

davárás, annak az igénye, hogy az elviselhetetlen sorsból valaki vagy valami 

kiemelje őket. Ez volt a chiliazmus, melynek forrása nemcsak a lélektani té-

nyező volt, hanem a Bibliának az a tanítása, hogy majd el fog jönni az Anti-

krisztus kora, amikor minden rossz lesz, és elviselhetetlenné válik, de utána 

beköszönt Krisztus uralmának 1000 éves korszaka. (A fogalom a görög ezer 

szóból származik.) Ezen irányzaton belül két vonulat volt megkülönböztethető 

aszerint, hogy ez az 1000 éves birodalom az utolsó ítélet után, vagy az előtt 

következik be. Coménius ez utóbbihoz csatlakozott: vallásos meggyőződése 

folytán úgy értékelte, hogy ez a korszak, amiben van, már az Antikrisztus 

uralma – akikben ő Habsburg Ferdinándot és a pápát jelölte meg – és az 1000 

éves birodalom eljövetele közötti korszak. 
 

Itt hangsúlyozni kell vallásos felfogásának alaptanítását: a szenthá-

romság–tan felfogásának sajátos comeniusi formáját. A későbbiek során, 

amikor filozófiai nézeteit részletezzük, ez az alapgondolat ott lesz min-

denütt, de ez fogja magyarázni egyes gondolatainak a filozófiától való 

eltérését is. A keresztény tanításoknak megfelelően abból indult ki, hogy 

Isten a világot megteremtette: önmagából kiárasztotta, a semmiből lét-

rehozta azt, és belehelyezte ebbe az embert, az ő képmását, hogy ural-

kodjon felette. Az Istenben lévő egység a világban ugyan ellentétekre 

szakadt, de ezek az ellentétek egy egységes harmóniában léteznek, melyet ő 

gondviselésnek nevez. A világban Isten mindennek kijelölte törvényeit, 

amelyeket a világba beleadott. Itt hangsúlyozni kell, hogy a világ, a 

természet is Isten, mert annak kiáradása, de az ember is Isten megjelenése, 

és a világ törvényei Isten törvényei. Ha meg akarom ismerni Istent, a 

természetet kell kutatni, abban megtalálni – vallotta. 
 

Comenius szerint ez a világharmónia megbomlott azért, mert az ember 

nem teljesítette be Isten parancsát. Nem a bibliai bűnbeesésről van itt szó, 

szerinte a világban lévő rossznak – ez gondolatának fontos mozzanata – 
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nem az ember bűnbeesésének következménye, minden rosszat, ami az em-

bert sújtja, az ember okozott. Comenius úgy látta, hogy az Isten beavatko-

zott a folyamatba: Krisztussal megtörtént a megváltás, most az a korszak 

van, amikor a megváltást be kell fejezni, hogy megtörténhessék a megszen-

telődés, azaz az ember az Istenhez visszafordulhasson. Comenius úgy érzi, 

ez a periódus következett be, és az embert ennek megvalósulásához hívja 

társul. Megjelenik nála az a gondolat, ami a reformátusoknál is megtalál-

ható: az embert az Isten társul hívja a teremtésben. Ezzel megemeli az em-

bert, nyilván fölötte marad Isten, mert az ember olyan tökéletes nem lehet, 

de magasra emelkedhet, ha akarja. 
 

Comenius úgy látja, olyan korban él, amikor az emberek által okozott 

elviselhetetlen körülményt meg lehet változtatni, csak az a kérdés, hogy mi-

lyen feltételek és milyen eszközök állnak rendelkezésére. Az Istennek az em-

ber iránti szeretete és gondviselése jelenti az egyik erőt, a másikat az emberi 

értelem és akarat – amit az Isten betáplált az emberbe –, és a közvetlen okok 

feltárása megmutathatja a megoldást. Szerinte minden rossznak az a forrása, 

hogy az emberek nem egységesen és nem kellő mélységben ismerik a világot, 

vagyis azt a terepet, ahol Isten megmutatkozik, és ahol elrejtette törvényeit, 

parancsait. Egyik ezt, másik azt látja belőle, emiatt helytelen nézetek alakulnak 

ki, ami az embereket egymás ellen feszíti. A személyek, a nemzetek, a vallások 

közti ellentétek okát ebben látja. A társadalmi ellentéteknél érzékelte, hogy ott 

másnak is kell lennie, de mivel a kor kevés ismerettel rendelkezett a 

társadalomról, ezt nem tudta pontosítani. Ezekből következett számára az a 

gondolat, hogy kora Krisztus 1000 éves birodalma eljövetelének a korszaka, 

amikor minden a világban visszatérhet Krisztushoz. Ha Isten az embert társul 

hívta a harmonikus egység újrateremtéséhez, akkor ebből eleve következik, 

hogy létre kell hozni egy olyan tudományt, amelyik magába foglalja a világról 

alkotott összes ismeretet, a meglévőket rendszerbe foglalja, amit ő 

pánszofiának nevezett el. Ezt az ismeretet kell az emberekkel elsajátíttatni, 

vagyis központba kell állítani a nevelés és az oktatás kérdését. 
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Comenius „a nevelés Newtonja” így jutott el a nevelés és oktatás fontossá-

gának felismeréséhez, a tanítási módszerek kérdéséhez. Azt kutatta, hogy az 

általa elgondolt egyetemes tudást milyen módszerrel lehet átadni. Ezért van, 

hogy nála középpontba került a didaktika, ami eredetileg a nevelés és oktatás 

kérdését egyszerre jelentette, és nála e szó jelentésében a módszerre és a 

tartalomra esik a hangsúly. Az alapos természettudományos és orvosi 

tanulmányok alapján felismerte azt, hogy a tanítást és nevelést korán kell 

megkezdeni, ki kell terjeszteni az egész életkorra, és nemre, vallásra és nem-

zeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindenkire. Éppen vallásos szem-

léletéből következett az emberiség egységének az eszméje, mert úgy érezte, 

Isten nem nemzeteket, vallásokat, hanem embereket teremtett és mindenkinek 

megadta azt a képességet, hogy a világot tanulmányozhassa. Ha ez nem így 

lenne, ellentmondás keletkezne, mert az Isten a világban mutatja meg magát, 

követeli az embertől, hogy ezen keresztül ismerje meg, de az ember hogyan 

teljesíthetné Isten parancsát, ha nem kapott volna eszközt erre? 
 

Coménius úgy gondolta, hogy az ő feladata azon munkálkodni, hogy 

az emberiséget (és népét) rávegye arra, hogy föladja eddigi ellentéteit, 

és törekedjék még ezen a földön az egyetemes tudást nevelés útján 

elsajátítani, és itt a földön megteremteni egy harmonikus, békés, 

munkálkodó társadalmat. Ebben a gondolkodásban van egy jó adag 

utópizmus, ami nemcsak a bibliai forrásokra megy vissza, hanem a 

korszakot is jellemezte (Bacon, Campanella, Morus). Comeniusnál 

azonban a korabeli problémák vallásos megfogalmazást nyernek. 
 

Társadalmi nézeteit is vizsgálhatjuk a már említett könyve, Az elnyo-

mott szegénység égbekiáltó panasza, és a minket közelebbről is érintő 

Gentis Felicitás című műve alapján, melyet II. Rákóczi Györgyhöz írt. 

Ebben rajzolódik ki a társadalomképe a gazdaság, az intézményi beren-

dezkedés, a jogszolgáltatás szempontjából. Utópisztikus elképzeléseit a 

Panorthosia (Mindenek elrendezése) című művében fejti ki, amely egy 

világlátomás: a békés nemzetek együtt tevékenykednek és a világállamot 
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a tudomány, a politika, és a vallás együtt irányítja, ahol a Fény Taná-csa, 

a Nemzetközi Bíróság és az Egyetemes Egyházi Zsinat kezében van a 

vezetés. 
 

Comenius látja, hogy ennek megvalósításához kemény küzdelmekre, 

szorgos munkára van szükség. Elsősorban létre kell hozni az iskolákat, 

és ki kell munkálni az univerzális tudományt, a pánszófiát. Arra hamar 

rájött, hogy ez meghaladja egyetlen ember képességeit, a tudósok nem-

zetközi összefogásában bízott, amiben ismét korabeli igénnyel találko-

zott. A feltörekvő polgárságnak tudásra volt szüksége, emiatt felmerült a 

tudományoknak egységes rendszer alapján történő felépítése, a haté-

kony iskolarendszer megteremtésének a gondolata, ahol hasznos isme-

reteket tanítanak. Ezért üdvözölték Comenius pedagógiai munkásságát, 

mert az elmélet és a gyakorlat összetalálkozott abban. 
 

Mindezek miatt egyrészt mihamarabb be kell fejezni a háborúkat, 

ezek igénye is ott volt a korszakban. Például a John Dury által irányított 

és vezetett irenikus mozgalom törekvése, mely egyféle béke – és együtt-

működési mozgalom volt, amihez Comenius is csatlakozott, és amikor 

lehetősége volt, bekapcsolódott munkájába. Másrészt pedig az egyházak 

között is egységet, békét kellett teremteni, amit Comenius sajátos mó-

don gondolt el. Azt szorgalmazta, hogy a világ egyházainak képviselői 

üljenek össze és állapodjanak meg olyan hitigazságokban, amelyeket 

minden közösség elfogad, és csak néhány nyilvánvaló tétel legyen. 
 

Vallásos nézetekben ellensége volt a dogmáknak, mert úgy látta, hogy 

ezek zárják el az embert a világ megismerésétől – emiatt ítélte el a tekin-

télyekre való hivatkozást. Ezen a ponton saját hitsorsosaival és másokkal is 

szembekerült, ugyanis a szektásodást is elítélte, mert szerinte az együttmű-

ködést ezek is nehezítették. A sárospataki Tolnai Dali Jánossal is a presbi-

teriánusokkal szemben álló elképzelése miatt lett vitája. Egy általános, új, 

mindenre kiterjedő vallásos reformot akart, amiben nagy szerepet szánt az 

emberi lelkiismeretnek. Ezeket az elképzeléseket és tevékenységét törek- 
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véseinek pozitív visszhangjából, a tudományos eredmények előrehaladtából, az 

egyetemes tudomány kiművelésének az angol parlamentben intézmény-szerű 

megvalósulásának törekvéseiből merítette. És mindezen tapasztalatok 

általánosításaként abból az egyre erősödő meggyőződésből, hogy az emberi 

világ és társadalom fejlődése a mindent megvilágító és kiteljesítő fény kibon-

takozásából áll, amely kezdődik a világ, a természet megismerésével, foly-

tatódik az egyéni emberek, a társadalom, a nemzetek közötti kiterjedésével, 

melynek eszköze a könyvnyomtatás és a hajózás fejlődése. És végül magasabb 

fokon az emberiség bölcsességének megvalósulásában csúcsosodik ki, ahol az 

isteni fény uralkodik a világon az embereken keresztül. 

Ez meglehetősen misztikus elképzelés volt, de ne feledjük, a miszticiz-

mus is jellemezte Comeniust. A mi számunkra, akik erőteljesebben kö-

töttek vagyunk a világhoz, ebből származó kultúrán nevelkedtünk, nehezen 

felfogható és átélhető ez. De ez átélt miszticizmus, amely egyben világlátás 

is, hiszen ő a világ fejlődését az Istenhez való visszatérésben látta, ami 

megteremti az ember feloldódását ebben az istenségben. Szerencsére, ez a 

világhoz kapcsolódóan, evilági érvekkel igazolta. Ennek a kicsúcsosodása 

De rerum humanorum emendatione consultatio cat-holica (Az emberi 

dolgok megjavításáról) című munkája, amelyet Amszterdamban fejezett be 

élete végén, és ami elveszett, csak a XX. század első felében találtak rá. A 

világ megjavításának hét fokozatát mutatja be összefoglalva eddigi 

elképzeléseinek és gyakorlatának elveit. 
 

Miután Comenius előtt világossá vált élete célja, hozzáfogott nagy mun-

kájához, hogy az egyetemes pánszófia elveit és tartalmát kidolgozza. Ek-

kor már nem cseh földön, hanem a lengyelországi Lesznóban élt, ugyanis 

az 1627-es császári rendelet miatt a Cseh Testvérek Közössége száműzetés-

be kényszerülve itt talált helyet, a közösség másik ága, a Morva Testvérek 

Magyarországra jöttek. Lesznó meghatározó hellyé vált Comenius életében, 

mert ha Svédországba, Angliába vagy Sárospatakra átmenetileg el is ment, 

a város 1556-os pusztulásáig mindig ide tért vissza saját közösségéhez. 
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Pánszofikus munkájának már voltak előzményei életművében. 1612-ből 

származik a már említett Theatrum universitátis rerum (A dolgok ösz-

szességének színtere), ami enciklopédikusan igyekszik összefoglalni kora 

ismereteit, de az még csak a szűk nemzeti közösség, a cseh nemzet számá-

ra íródott. A nagyobb ívű, az emberiséget megcélzó pánszofikus művek 

Lesznóban keletkeznek. Comenius felismeri, hogy hazája sorsának megol-

dása csak az egész emberiség ügyének teljes megreformálásával lehetséges. 

Ennek az egyetemes tudásnak nemcsak átfogó jellegűnek kell lennie, ha-

nem az egyetemes emberiséghez kell szólnia. Mint látható, ez nagy igényű 

munka, ő maga is érezte ezt, sőt Descartes, akivel személyesen találkozott, 

hangsúlyozta is ezt. Innen van az, hogy nagy munkájának megvalósulását a 

tudósok nemzetközi összefogásában látta, és ezért is szorgalmazta az egy 

ilyen, tudósokat összefogó szervezet létrejöttét. 
 

Angliába is úgy került 1641-ben, hogy ott is készültek egy tudós társa-

ság megalapítására, melynek megszervezésére és munkájában való részvé-

telre őt is meghívták. Ez a gigászi munka alapos tanulmányokat követelt 

meg tőle. Mindenek előtt át kellett tekintenie az egyetemes filozófia törté-

net munkáit és rendszereit, kora gondolkodóinak tevékenységét. Ő maga 
 

– vallomása szerint – a klasszikus görög filozófia, a zsidó bölcselet és a ke-

resztény vallásos filozófia egyesítésére törekedett. Ez az irányvonal már az 

első pánszofikus munkájában (Theatrum…) megmutatkozott, mert ebben 

az új filozófia kútforrásaiként Arisztotelészt, Cicerót, Dávidot, Salamont, és 

Jézust nevezte meg. Comenius jól ismerte a reneszánsz filozófiának 

hasonló törekvéseit, hivatkozik a neoplatonista Pico della Mirandola, 

Marsilió Ficino, és Campanella munkáira. A „régi pogány” (görög – ró-mai) 

filozófiának és a zsidó bölcseleteknek csak azokat az elemeit vette át, 

amelyek nem álltak ellentétben a keresztény tanítással. Ezt Coménius, mint 

alapvető szempontot, hangsúlyozta is. Olyan filozófiára törekedett, amelyet 

ő keresztény filozófiának nevezett, de amely minden régebbi filozófia és 

tudomány hasznos elemeit magába foglalja. A későbbiek során 
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kiderül, hogy ezeket ő forrásként használta, és beépítette saját filozófiai 

rendszerébe, tehát nem szó szerinti átvételről van szó. Mint majd látni 

fogjuk, átvette a középkori vallásos idealista filozófia alapvető tételeit, 

de felhasználta az újkori filozófia számos haladó gondolatát is.22 
 

Legellentmondásosabb viszonya az ókori görög – római filozófiához volt. 

Saját bevallása szerint úgy vélte, hogy ez a filozófia nem ismerte a ki-

nyilatkoztatást, és tanításaiban is vannak a vallásos gondolkodással szem-

beálló gondolatok, ezért nem használható. Később felülvizsgálta ezt a né-

zetét, ami újabb pozitív vonása tudósi arcának: saját nézetével szembe álló 

álláspontokat nem vetette el, igyekezett azok hasznosítható elemeit saját 

gondolatrendszerébe beépíteni. Bizonyos vonásait elítélte, de nagyon sok 

gondolatot át is vett az ókori filozófiából. Ha számba vesszük, kik voltak rá 

hatással, elsősorban Platont kell megemlítenünk. Ez nem véletlen, mert 

egyrészt nagy hatással volt a keresztény filozófiára, másrészt a reneszánsz 

idején a neoplatonizmus jelentős áramlat volt, amit Comenius is ismert. 

Platontól – több más mellett – az eszme-tanát, a léleknek a világ-lelkekből 

való levezetését, etikáját, a lélek halhatatlanságáról való tanítását használta 

fel. Arisztotelésztől a lélek és az élet azonosításának gondolatát, az élet-

jelenségek és az élőlények felosztását vette át. Nem fogadta el viszont azt a 

gondolatot, hogy a forma, az idea benne van az anyagban, mint ahogyan azt 

Arisztotelész hirdette. Átvette ismeretelméletébe azt a gondolatot, hogy az 

ember tiszta értelemmel (tabula rasa) születik. Felhasználta Em-

pedoklésznek a világ 4 eleméről való tanítását, Herakleitosznak a világot 

mozgató logos–gondolatát, Pythagorasznak a rész – egész összefüggését. 
 

A reneszánsz filozófia gondolatai szintén beépülnek filozófiai rendszerébe. 

A már említett két gondolkodón kívül Walla, Petrarca, Erasmus műveit ta-

nulmányozta, de a legjelentősebb hatással mégis Campanella volt rá. A gon-

dolkodónak mi elsősorban az utópisztikus művét, a Napállamot ismerjük, 
 
 
22 Vaszkó Mihály: Comenius Ámos János világnézete és pedagógiája (Bp., 1954.) 88. 
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és társadalmi tanításairól tudunk többet. Comeniusra viszont természetfi-

lozófiai művével hatott: a vallás és a filozófia egyeztetésének a törekvésével, a 

természet törvényei felhasználásának hangsúlyozásával, a tudomány és a 

munka jelentőségének kiemelésének gondolatával.23 Campanella hatását 

különösen Comenius természetfilozófiájában érhetjük tetten: Realis Phi-

losophiae Epilogisticae című művének a gondolatai hatottak rá, amire a Fizika 

című művének előszavában hivatkozott. Ebből a művéből a világ létalapjainak 

gondolatát, az ellentétek küzdelmét, a világlélekről, az őslé-tezőről szóló 

tanítást építette be rendszerébe.24 Megelőlegezésként már itt kell megemlíteni, 

hogy Comenius kezdetben nem fogadta el Kopernikus heliocentrikus 

világnézetét, még tanulmányt is írt ellene, de az elveszett. Nem tudta 

összeegyeztetni Campanella és a vallási tanítás azon gondolatával, hogy a Föld 

áll a világ középpontjában mozdulatlanul, amit egymásnak feszülő erők 

kiegyensúlyozódása biztosít. Jellemző, hogy az Orbis Pictus első kiadásában is 

ragaszkodik a geocentrikus világképhez, s csak később, amszterdami 

tartózkodása idején fogadja el Kopernikust. 
 

A reneszánsz filozófusok mellett nagy hatással voltak rá kora gondol-

kodói. Már említettük a kiemelkedő filozófusok sorát Bacontól Spinózáig, 

de Comeniusra elsősorban Bacon és Descartes hatott, Hobbes és Locke nem 

közvetlenül, Spinóza és Leibnitz munkássága pedig későbbre esik. 

Comenius korára a filozófia már irányzatokra tagolódott, megjelent az 

empirizmus (Bacon) és a racionalizmus (Descartes). Bacontól elsősorban a 

módszertanát vette át. Elfogadta azt a tanítását, hogy a világ felé kell 

fordulni, és az ismereteket, a tapasztalatokat az érzékeken keresztül kell 

megszerezni a világról, és a világ lényegének megismeréséhez az indukciót 

kell alkalmazni. A világ jelenségeit vizsgálat alá kell von- 
 
 
 
23 Köpeczi Béla: Comenius és a magyar művelődés 

(Bibliotecha Comeniána, X., Sp, 2003.) 234. 

24 Vaszkó Mihály i.m. 122. 
 

138 



ni, azokat összehasonlítani és a bennük levő közös vonást kell kiemel-ni. 

De hatással volt rá Bacon ködképekről szóló tana: az emberi elmét meg 

kell tisztítani azoktól a gondolati gátaktól, amelyeket az ember faji 

sajátosságai, a közösség hagyományai, a hivatalos előírások építettek ki, 

hogy valóban meg tudja ismerni a világ jelenségeit. A későbbiek során 

Comeniusnál ez mint az ész tisztaságának követelménye jelenik meg, és 

majd, a Bacontól átvett gondolattal – akinek munkásságával még a 

herborni egyetemen ismerkedett meg – minden állítás bizonyításának a 

követelésében fogalmazódik meg, és a gyakorlat szerepének a 

hangsúlyozását. Többször hivatkozik Descartes-ra. 
 

Kora másik gondolkodójához, Descarteshoz ellentmondásos viszony 

fűzte. Kölcsönösen tisztelték egymást, de ugyanakkor nem tudták egy-

más nézeteit teljes egészében elfogadni. Descartes megértette Comeni-

usnak azt a törekvését, hogy az egyetemes tudományt megalkossa, de 

lehetetlennek tartotta és a megismerésben ő elsősorban az értelemre, a 

ratiora épített. Nála is jelentkezett a vallás és tudomány, filozófia el-

lentmondásosságának a problémája, de rájött, hogy a világ kutatását és a 

filozófia kérdéseit az értelem segítségével kell megoldani. Nem vetette 

el az Isten fogalmat, mint ismeretet, vallási kérdésekben elfogadta a ki-

nyilatkoztatást, azt is elismerte, hogy velünk született eszmék vannak, 

de mégis külön választotta a természetfilozófiát a vallási kérdésektől. A 

maga számára a természet, a filozófia kutatását tartotta fontosabbnak, a 

vallást már nem. Comenius vele szemben – mint láttuk – az érzéki 

tapasztalatnak ad fontos szerepet, és az ismeret forrásai között a termé-

szet mellett a kinyilatkoztatást is megjelöli. Ebben eltérnek egymástól, 

ugyanis Descartes az utóbbival kapcsolatosan szkeptikus. A velünk szü-

letett eszmékről Comeniusnak az a véleménye, hogy az ember ezeknek 

az eszméknek a befogadására és megvalósítására csak a hajlamot örökli, 

nem kap tiszta eszméket a világról, ezeket magának kell megszereznie. 
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Természetesen a filozófia mellett a kor tudományos eredményei is forrásul 

szolgáltak művei megírásakor. Comenius pánszófiájáról, filozófiájáról gazdag 

irodalom áll rendelkezésre, és ezek sajátosan tükrözik a kérdés megoldásának 

nehézségeit. Comenius összefüggő, koharens filozófiai rendszert nem alkotott. 

Több művet is megírt ebben a témakörben, de vagy csak egyes témákkal 

foglalkozott, vagy pedig pedagógiai tanulmányai során próbálta filozófiailag 

megindokolni mondanivalóját. Ez elsősorban Didaktikájának ismeretelméleti 

megalapozásánál figyelhető meg. Comenius filozófiájának tanulmányozását 

nehezíti a magyar olvasó számára, hogy legtöbb műve latinul vagy cseh 

nyelven íródott, ezek fordítása csak most van folyamatban és ezért a kutató, ha 

nincs ezeknek a nyelveknek a birtokában, sokszor kényszerül másodlagos 

forrásokra támaszkodni. Próbára teszi a kutatót az is, hogy Comenius filozófiai 

rendszerének megismerése nagyon alapos filozófiai, filozófiatörténeti, 

kultúrtörténeti, történelmi tájékozottságot igényel. 
 

Mégis kísérletet kell tenni Comenius filozófiájának feltárására, amit az 

könnyít meg, hogy a részproblémák kifejtésekor utal az egész rendszerre. A 

források között vannak szorosan a pánszófiához kapcsolódó művek, 

természettudományos kérdéseket boncolgató fejtegetések, filozófikusokról 
 
– Descartesről, Kopernikusról – írott tanulmányok, de a tankönyvek és pe-

dagógiai írások is, mint ahogyan a Nagy Didaktika (Didaktica Magna) is 

használható forrásként. A tankönyvekben pedagógiai elveinek megfelelően a 

gyermekek életkorához illesztve koncentrikusan kifejti a pánszófikus is-

mereteket. A pedagógiai munkák azért fontosak, mert módszerét igyekszik 

tudományosan és filozófiailag is megindokolni. Ebben az írásban elsősorban 

Vaszkó Mihály, Tettamanti Béla és Geréb György által írt művek alapján 

kíséreljük meg Comenius filozófiai nézeteinek összefoglalását. 

Comenius filozófiáról vallott nézete eltér e fogalom korabeli és köz-

ismert tartalmától, nem csupán a természet, a társadalom és az emberi 

gondolkodás, az élet általánosabb törvényszerűségeinek feltárását jelen-

ti, mert ennél összetettebb, amit ő pánszófiának nevez. Ez a kifejezés 
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eredetileg nem tőle származik: Laurenberg Péter már Comenius előtt 

felvetette egy mindent átfogó, általános és sokoldalú tudás enciklopédi-

kus összefoglalásának gondolatát.25 Comenius azonban ezt a pánszófia 

fogalmat még szélesebben fogja fel, több oldalról közelíti meg írásaiban, 

és időnként filozófiának, új filozófiának nevezi. Ő úgy látja, hogy túl 

kell menni a régi görögök általános értelmezésén.26 
 

A filozófia szót tehát nem pythagoraszi értelemben használjuk, ahol az a 

bölcsesség szeretetét jelenti, nem pedig azon szokásos értelemben, amely 

szerint az érvekkel és értelemmel (isteni kinyilatkoztatás nélkül!) 

megismerhető tudást jelenti, hanem a teljes bölcsesség tágabb értelemben, 

hogy összefoglalja bármely dolog teljes, igaz, bizonyos és tudományos 

ismeretét (akár érzéki tapasztalatokkal, akár helyes gondolkodással, vagy 

isteni kinyilatkoztatás útján nyertük, erősítettük vagy bizonyítottuk azokat.) 

 
A filozófiának mindentudásnak kell lennie, amely megmutatja, hogyan 

sugároznak ki az Istenből az eszmék, az eszmékből az angyalok világa, 

az angyalok világából az anyagi világ, és a természet hogyan ad törvé-

nyeket az emberi ügyességnek, bölcsességnek és áhítatosságnak.27 

 

Egy másik helyen pedig a következőket olvashatjuk: 

 

Az általános filozófia amennyire lehetséges, mindannak a tökéletes 

ismerete lesz, ami az embernek tudni, beszélni, cselekedni adatott: 

az összes dolgok különbözőségeinek világos megismerésére, a dolgok kü-

lönböző céljainak megismerésére, és mint eszköznek, felhasználására.28 
 
 
25 Laurenberg Péter: A művészetek összefoglalásáról – idézi Vaszkó Mihály i.m. 88. 
 
26 Idézi Vaszkó Mihály i.m. 8. 
 
27 Comenius: Mindennek elrendezése, XII. fejezet. 4. pont 
 
28 Comenius: Mindennek elrendezése, XII. fejezet, 1. pont. 
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Amint látjuk, a filozófia Comeniusnál az ember számára nélkülöz-

hetetlen, hasznos ismereteket magába foglaló tudomány, amely lehetővé 

teszi a természet helyes megismerését, és az ember földi boldogságának 

elérését. Alapvető vonása az enciklopédikusságra való törekvés, amely kora 

tudományosságát is jellemzi. Maga Comenius bírálta a korabeli ál-lapotokat, 

legfőbb hibának azt látta, hogy a tudományosság általános képe 

töredezettséget mutat. Jól vette észre, hogy nem alakult ki az egyes 

tudományok karakterisztikus vonása, nincs közöttük összefüggés, de 

érzékelte az egységesítésre való törekvést, hiszen számtalan enciklopédia 

jelent meg, amely között ott volt a magyar Apáczai Csere János műve is, 

aki úgy gondolta: „leltárszerűen egybe kell gyűjteni összes ismereteinket, 

alaposan meg kell őket rostálnunk, a lényeget ki kell választanunk, s ezekre 

vonatkoztatnunk a többieket. Vagyis: egységes elvek alapján egyetlen 

könyvbe kell foglalnunk minden képzelhető dolognak valamennyi genusát 

és speciesét. Ez lesz a mesterségek mestersége, a tudományok tudománya, a 

mindenség megértése, a pánszófia.” 29 
 

Fináczy Ernő meggyőződése szerint arra kell törekedni, hogy összes emberi 

ismereteinket a legegyszerűbb vagy legáltalánosabb alapfogalmakra vezessük 

vissza, és ezeknek egymáshoz való viszonyát pontosan megállapítsuk. Ez a 

vállalkozás fogja közelebb hozni az embereket, mert a nagy ellentétek, amelyek 

a népeket, egyéneket elválasztják, abban gyökereznek, hogy ismereteinkben 

nincsen összefüggés és szerves kapcsolat.30 Comenius a filozófia célját a 

bölcsesség elérésében fogalmazza meg. Bölcsességen a legfőbb jót értette, 

amelyre az embernek élete folyamán törekednie kell, ezt a vonást Szokratesztől 

vette át. Úgy véli, a tudás eredményezi a bölcsességet, az szolgál alapul minden 

helyes emberi cselekvéshez. Nála a tudomány és a bölcsesség egy és 

ugyanazon dolog, hitte, hogy a bölcsesség elsajátítása már 
 

 
29 Idézi Bodosi Béla: Comenius és Apáczai, Sárospatak, 2003. 258. 
 
30 Bodosi i.m. 257-258. 
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magába foglalja az erényes, helyes emberi életet. Az erények betartása pedig 

biztosítja az ember számára a földi élet boldogságát is. Bár a bölcsesség végső 

céljaként a túlvilág életre való előkészítést jelöli ki, hangsúlyozza, hogy az 

igazi bölcsesség a valóság helyes megismerését is magában foglalja. És így a 

bölcsesség már a földön is boldoggá teheti az embert. Ez utóbbi megállapítás 

szakítás a középkori filozófiával, amely csak a túlvilági boldogságot előlegezte 

az embernek.31 Összefoglalva tehát: a pánszófia mögött kettős tartalom van, érti 

rajta egyfelől a dolgok kölcsönös, egyetemes összefüggéseit, másfelől a 

mindenkit mindenre megtanítás művészetét.32 
 

Ennek a nagy, összefüggő filozófiának most már közelebbről is megjelöli a 

tárgyát, amikor azt írja, általában véve az összes emberi és isteni dolog teljes 

ismeretét felöleli, az Isten, a természet, és a művészet megismerésének 

tudománya. A művészet mindent átfog, amit az ember művel: gondolatokat, 

beszédeket, alkotásokat; a természet mindazt felöleli, ami szabad részekből, a 

dolgok belső erejéből keletkezik, Isten minden, ami szavakkal vagy művekkel 

az örökké elrejtett hatalmat, bölcsességet és jóságot hirdeti.33 A dolgok okait 

kutató tudomány, azok tudománya, hogy a dolgok nagy összefüggésében mi? 

honnan? miért? hogyan? jött létre.34 Az új filozófia forrása Isten három 

tökéletes könyve: a világ, az ember és a Szentírás. A pánszófikus filozófia 

megírásában forrásként kell szolgálnia a természet, az emberi munka és erkölcs 

világában lévő dolgok egyetemes összeírásának mutatóval. Ez lenne a 

nyersanyag. Másodszor a velünk született igazságok, ösztönök és képességek 

legrendezettebb összegyűjtése. Harmadszor az Írások gyűjteménye, a 

legpontosabb fordításban és a legtökéletesebb mutatóval. Kisegítésül 

szolgálhatnak az emberi könyvek, nem annyira a régiek, inkább az újak, 
 

 

31 Vaszkó i.m. 89. 
 
32 Bodrosi i.m. 257. 
 
33 Vaszkó i.m. 97. 
 
34 Comenius: Schola Ludus V. fejezet 
 

143 



melyek új megfigyeléseket tartalmaznak, természetesen elsősorban a min-

dentudás könyve, amit össze kell állítani. Ezek feldolgozásának feltétele a jó 

érzék, az éles értelem, sok dolog tárgyi ismerete. A feldolgozás eszköze az 

emberi értelem: az ész világosságának felhasználása, amennyiben ez nem elég, 

a hiányos, a tökéletlen ismeret kijavítására az isteni kinyilatkoztatás az eszköz. 

Az egyetemes filozófia megalkotásában Bacon hatására is, de tulajdonképpen 

vallási megokolással, erőteljesen hangsúlyozza az érzékek szerepét, és azt a 

követelményt, hogy az ismereteket állandóan ellenőrizni és igazolni kell. 

Comenius tisztában van a magára vállalt feladat óriási voltával, és a 

Prodromus című művében felsorolja a pánszófia megalkotásának elveit, 

melyek a szorosan vett filozófiai elvek, mert ezek érintenek ontológiai, isme-

retelméleti, természetfilozófiai, vallási elveket, és a világ egységét biztosító 

harmóniáról szóló tanítást is magukba foglalják.35 
 

Comenius a filozófia területeit a Schola Ludus című művének V. fe-

jezetében vázolja a következő sorrendben: Metafizika, Fizika, Matematika, 

Etika, Logika, Filológia. Ezen területek részletesebb kifejtésénél figyelhető 

meg, hogy a metafizika külön terület, mely az asztrológiai gondolatoknak 

megfelelően a világ jelenségeinek általános törvényeit igyekszik feltárni. A 

fizika és matematika elsősorban a természet, a világ elemzését adja, az etika, 

logika meg a filológia inkább az emberrel kapcsolatos dolgokat igyekszik 

összegyűjteni. Követi ez Comeniusnak azt a hármas elgondolását, ami 

szükséges ahhoz, hogy az ember felemelkedhessen: ismernie kell a 

valóságot, erkölcsösnek kell lennie, és a filológia külön hangsúlyozásával 

képesnek kell lennie önmaga kifejezésére, mert ezek teszik őt képessé földi 

feladatainak teljesítésére. A pánszófiai célkitűzéseknek megfelelően a 

szorosan vett filozófiai kérdéskörök kimondottan szaktudományos 

kérdésekkel kapcsolódnak egybe. (Részletesen fejtegeti például a Föld 

délköreinek kiszámítási problémáit.) 
 
 

35 Comenius: Prodromus, 64-69. pontja 
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Comenius törekszik az egységes világkép megmutatására. Ennek az 

összetett, bonyolult kérdéskörnek az egyes művekben csak a részp-

roblémáit tárgyalja, de azért felvázolható világképe. Úgy gondolja, a világ 

egységes egész, amelyik a Bibliának megfelelően az Isten teremtő mun-

kájának eredményeként jött létre: az Istenből kiáramlott a világszellem, 

létrehozta a semmiből az anyagot, és ebből formálta meg a világot. A vi-

lágmindenséget ő három létalapra vezeti vissza: az anyagra, a fényre és a 

világszellemre. Az első kettő harcban áll egymással, a világszellem tö-

rekszik ennek kiegyenlítésére, irányítja a mozgásukat. Ennek következ-

tében jön létre a világmindenség három összetevője: az Isten, a világ és az 

ember. Isten az örökkévaló, a világ az átmeneti, mulandó, az ember pedig 

részben mulandó, részben pedig örök. Az Isten, az eredendően első létező 

létrehozza az anyagot, a világ, az isteni szellem megtestesülése. 
 

Az Istennel kapcsolatos kérdések vizsgálata a teológiára tartozik. Co-

menius vallásos nézeteinek tárgyalásakor ezt érintettük. Sajátos a világról 

alkotott felfogása, amely tulajdonképpen a természetet és az embert fog-

lalja magába. Magának a világnak a szerkezetét elég naiv módon képzeli el, 

felfogásában keverednek a természettudományos és vallásos nézetek. 

Hosszú ideig gömb alakúnak tartotta a világot, melynek a középpontjában 

van a Föld, mert a legsűrűbb. Mivel fajsúlyuk szerint a jelenségek taszítják 

egymást, a Földet gömbszerűen fogják körbe ezek az egyre ritkuló szférák, 

amelyek minden oldalról taszítják a Földet, úgy ez a világ közepében marad. 

36 Különféle szférákat említ, melyben a legfelső a földi szféra, amely 4 

éltető elemre épül: a vízre, a földre, a levegőre és a tűzre. Utána az ég-bolt 

következik, melyről azt írja le, hogy forog a Föld körül. Maga az ég-bolt is 

több szférára oszlik, a legalsóban van a Hold, utána következnek a 

Comenius korában ismert bolygók: a Merkur, a Vénusz, a Neptunusz, a 

Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Az ég 8. szféráját a csillagok ege követi. 
 

 
36 Comenius: Schola Ludus, V. fejezet 
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A földi szférát és az égi szférát körülfogja az ún. kristálytiszta ég, melyet 

ősmozgatónak nevez, ez a mozdulatlan mozgató. A felsorolt szférák után 

következik Comeniusnál az a nagy szféra, melyet szintén égnek nevez, s 

amelyről azt állítja, hogy csak a túlvilágon lehet megismerni. 
 

A világ jelenségei a 4 éltető elemre épülve, a világ mozgatóinak segítsé-

gével keletkeznek. Minden dolog eszméje szerint keletkezik. Comeniusnál 

az eszme az olyanná levés lehetősége, amely által lesz a lény vagy tárgy 

olyanná, ami. A világ jelenségei mozgásban vannak, melyet a közöttük lévő 

ellentét okoz. Comeniusnak ez a nézete abból a felfogásból származik, 

hogy kezdetben volt az Istenben a világegység, utána világ megte-

remtődésével ez az egység megszűnt, a világ ellentétekre szakadt, melyek 

harmóniában vannak egymással. Emlékezünk arra, hogy Comenius kora 

lényegiségét úgy fogta fel, hogy a világ közeledik ismét Istenhez, az isteni 

egység megvalósulásához. A világszellem ezen újbóli egység megterem-

tésén munkálkodik. Ebből a szemléletből következik az az elgondolás, hogy 

a világ az idea által megteremtődött jelenségként fejlődik: a létezők 

egyrészt törekszenek arra, hogy az eszmének tökéletesen megfeleljenek, 

másrészt hogy közeledjenek az isteni tökéletességhez. Így tehát a világ 

fejlődése teleologikus. Ennek a fejlődésnek eredményeképpen egyfajta 

egyetemes harmónia, az ún. pánharmónia alakul ki. Ennek a szónak nála 

többféle jelentése van. Az egyik az a cél, amit a világnak el kell érnie, a 

másik jelentés bizonyos állapotot jelöl, a harmadik szerint bizonyos 

rendező – mozgató tényező is. Ezt ki is fejezi, amikor azt mondja, hogy a 

pánharmónia az isteni gondviseléssel azonos. Természetesen az egésznek 

mozgatója az Istenből kiáradó világszellem. Comeniusnál érzékelhető 

egyféle törekvés a világ és az Isten azonosítására, az ókorban is ismert, a 

reneszánsz által hangsúlyozottan kifejezésre jutott panteisztikus gon-dolatra. 

De Comeniusnál ez mégsem azonos azzal a felfogással, és nem azonos a 

Spinóza által nyújtott elképzeléssel sem. Comenius a világ ke-letkezésének 

elméletével tér el, amikor azt mondja, hogy az Isten a sem- 
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miből teremtette meg az anyagot, adta meg saját törvényeit, és mozgatta. 
 
Tehát az anyag nála passzív, a szellem pedig aktív. 
 

Comenius közeledik ahhoz a gondolathoz, hogy a világot élőnek te-

kintse. A világ legáltalánosabb jellemzőit a következőkben látja: az első 

az, hogy a harmónia – eszmény állandóan jelen van. A második: a fejlő-

dés, amely a világ keletkezésétől jellemzi az egység harmóniájának hor-

dozóit. Harmadik: a világ valamennyi mikro – és makroszintű állapo-ta, 

finálisan – meghatározott célra – rendezett, az isteni tökéletesség, a 

pánharmónia megvalósulása érdekében. A megvalósulás a finális ren-

dezettség; az egymásra épülő részek lényegében azonosak, csak formá-

jukban különböznek egymástól. A negyedik: a részek rendeződésének a 

folyamata nem lineárisan történik. A rendeződés törvényei a valóság 

különböző szerveződési szintjein szubsztanciálisan jelennek meg, tehát 

a jelenségek közötti kapcsolatról van szó. 37 
 

Comenius nagy jelentőséget tulajdonított a természetnek, pedagógiai elvei 

középpontjában is a természetesség elvét hirdeti. Mint említettük, a termé-

szetet szoros kapcsolatba hozta az Istennel, és az a felfogása, hogy az isteni 

lényegek, törekvések, eszmék a természetben vannak elrejtve, és az ember, ha 

vissza akar térni, fel akar emelkedni Istenhez, úgy tudja megtenni, ha a ter-

mészetből felismeri azokat. A természet ezért ismeretforrásként jelenik meg, a 

világról, az Istenről, az emberről – mert az utóbbit is a természet részének tartja. 

Szerinte a természet az embernek útmutatást nyújthat életének veze-téséhez. 

Sajátos törvényei vannak: az elkülönítéssel veszi kezdetét, az anyagot úgy 

készíti elő, hogy az formaadást igényeljen, csekély nagyságú, de hatalmas erejű 

alapokból teremt mindent, a könnyebbektől halad a nehezebbek felé. Magával 

megelégszik, nem terheli túl magát. Úgy segít magán, ahogyan csak lehet: csak 

azt hozza létre, amiből haszna nyilvánvaló. A természet mindent egyformán 

végez, a természet minden folyamatnál a dolgok belsejéből indul ki, 
 
 
37 Perjés István: Comenius nevelésfilozófiája, Sárospatak, 1991. 15. 
 

147 



a természetben nincsen ugrás, minden folyamatosan halad.38 Comenius ter-

mészet felfogásában hangsúlyt kap az, hogy az ember a természet része, 

annak törvényeinek van alávetve. Ebből következik az a követelménye, 

hogy hagyni kell a tanulót kibontakozni, a benne lévő lehetőségek 

megvalósulását kell elő-segíteni, ez egyik fontos didaktikai alapelve. 
 

Comenius a meglévő dolgokat attól függően, hogy a világlélekből meny-

nyiben részesülnek, természeti jelenségekre és élőlényekre osztja. Ariszto-

telész nyomán az életjelenségek a következők: ész, érzéki észrevevés, tér-beli 

mozgás és megállapodás, továbbá a tenyésztéssel kapcsolatos mozgás, valamint 

a fogyás és növekedés. Élőlényeknek nevezi azokat a világjelenségeket, 

amelyek a világlélekből részesülnek, ezzel azonosítja a világlelket és az életet. 

Ebből következik a lélek halhatatlanságáról – Platonnal egyetértésben – vallott 

felfogása. Itt is fokozatokat állapít meg: a világlélekből legkevésbé a növények, 

részesülnek, melyek csak az önfenntartáshoz szükséges vegetatív funkciókkal 

rendelkeznek. Az állatok önkéntes mozgásuk és érzékelésük által fejlettebben 

náluk, és rendelkeznek a vágyódás lelki jelenségével. Az állatokat nem osztja 

rendszertani egységekbe, az Orbis Pictusban életterületük szerint csoportosítja 

őket. Az ember a legfejlettebb, mert plusz még az értelem képességével is 

rendelkezik. Mind a három területet összefogja a világlélek, ami azonos az 

élettel. Ez az elv azért szükséges számára, hogy ezzel is demonstrálja a világ 

egységét. Közelebbről az élet nála pl. az emberben a makrovilág tükörképe, 

sajátos mikrokozmosz, olyan nyílt rendszer, amely isteni energiáját 

felhasználva, folyamatos aktivitást fejt ki környezetére és önmagára.
39  

Comenius számára a világon a legvégső, a legfüggetlenebb és legkivá-lóbb 

teremtmény az ember, ő áll a világ középpontjában, érte van minden: „az ég a 

földért, a föld a búzáért, borért és, ezek pedig az emberért vannak… 
 
 
38 Perjés i. m. 20. 
 

39 Perjés i.m. 3-4. 
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tehát minden az emberért van, még az idő is.” 40 Az ember lényege szerint 

eszes teremtmény, uralkodásra termett lény, mivel a Biblia szerint azért 

teremtette az Isten, hogy uralkodjék önmagán és a világ felett, és önmagát 

és a világ dolgait Isten felé fordítsa, hogy felkészüljön a túlvilági életre. 

Összefoglalóan: az ember végső teremtménye az Istennek, arra hivatott, 

hogy uralkodjék a többi teremtmény fölött, fel van ruházva szabad aka-

rattal, hogy bármit szabadon csinálhasson és cselekedjék, az ész tényével 

rendelkezik, hogy bölcsen irányítsa választásait és cselekedeteit.41 

Hogy ennek a rendeltetésnek eleget tudjon tenni, meg kell ismernie 

önmagát, az őt körülvevő világot. Képesnek kell lennie saját 

szükségleteinek kielégítésére, a világ dolgaival való rendelkezésre, arra, 

hogy okosan tudja szabályozni saját és mások külső és belső 

cselekedeteit. Mindezt komolyan és szentül viselkedve, szilárd erkölcsi 

meggyőződés alapján kell tennie, és meg kell ismernie Istent és 

törvényeit, a vallás tanításait. De ezt csak egy olyan embereszmény 

tudja megvalósítani, akit jellemez a képzettség, az erkölcsi fejlettség – 

vagyis az erények, a vallásos érzület-, vagyis a jámborság. Végezetül 

mégis „az ember végső célja ezen a világon kívül esik.42” 
 

Az ember létének idejét három korszakra osztja: az anyaméhben, a föl-

dön és a mennyben eltöltött időre. Ez utóbbi a túlvilág – a végcél. Mind a 

három életkorszaknak meghatározott célt jelölt meg. Az anyaméhben 

eltöltött időben az ember célirányosan készül a földi életre, a földi élet alatt 

pedig a túlvilági életre. Az elsőből a másodikba a születés által lépünk. A 

másodikból a harmadikba a halál és feltámadás útján, a harmadikból 

azonban sohasem lépünk ki az örökkévalóságon át. Az elsőben csupán az 

életet kapjuk a kezdetleges érzékelési és mozgási képesség- 
 

 

40 Comenius: Nagy Oktatástan, 161. 
 
41 Perjés i. m. 5. 
 
42 Comenius: Nagy Oktatástan, 161. 
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gel, a másodikban az életet, a mozgást, az érzékelést az értelem csíráival, 

a harmadikban mindezeknek a tökéletes teljességét. 43 
 

Comenius hangsúlyozza ugyan, hogy az egész emberi folyamat – itt 

fontos, hogy fejlődési folyamatról van szó! – lényege a túlvilági életre való 

felkészülés. Ebben megegyezik a középkori felfogással, de egy ponton 

lényegesen el is tér attól: kiemelt fontosságot tulajdonít a földi életnek, 

melynek célját a boldogságban látja, amely különböző aktivitásokkal érhető 

el, s ami az embert a Föld felé fordítja. Az ember földi életében kiemelt 

szerep jut a munkának. Úgy véli, hogy az embernek vele született igénye a 

tevékenykedés és munkálkodás, és ez már gyermekkorban megmutatkozik. 

Magát a munka fogalmát ő több oldalról közelíti meg. Egyrészt úgy fogja 

fel, mint az ember eszközét, hogy szükségleteit megteremtse, másrészt mint 

alkotómunkát, amelyben az ember kifejeződik, harmadrészt vallási 

szempontból közelíti meg: a munkával az ember a világot alakítja át az 

isteni ideák szerint, és ezáltal kapcsolódik az isteni teremtés folyamatába. 

Nála bizonyos fokig megszentelődik a munka. 
 

Hogy az ember hivatását betölthesse, nevelni kell, és meg kell nézni, hogy a 

hivatása betöltésére, a pánszófia elsajátítására, az emberi ismeretszerzésre 

milyen lehetőségekkel és adottságokkal rendelkezik. Comenius legismertebb 

írásai ilyen tartalmú művek, melyekben az ember lehetőségei és tulajdonságai 

ebből a hármas célból kerülnek megvizsgálásra. Vizsgálat tárgyává tette az 

embert, mint természeti lényt, az emberi pszichikumot, de abból a szem-

pontból, hogy melyek a megismerés feltételei, és vizsgálja az ember megis-

merő képességeit, megismerési módját. Comenius úgy látja, hogy az embert az 

állattól az értelem, a kéz és a beszéd képessége által különbözik. Szervezeti 

felépítésében legfontosabbnak az agyat tartja, amely szerinte a gondolkodás 

szerve, összeköttetésben van az idegekkel, melyek az érzékszervektől az agy-

hoz vezetik az ingereket. Az érzékszervek kötik össze az embert a külvilággal. 
 
 
43 Comenius: Nagy Oktatástan 163. 
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Az érzékszerveknek igen nagy fontosságot tulajdonított a már ismert elv 

szerint: semmi sincs az értelemben, ami először ne lett volna meg az 

érzékekben. Comenius alapos orvosi és embertani tanulmányokat folytatott, 

ismerte Vesaliust, Hervayt, Tulpot, fizikája előszavában is egy orvos 

szerzőre hivatkozik. Az ember kialakulásának embriológiai leírást adja: 

 
Kezdetben ugyanis semmi az ember, minthogy öröktől fogva is semmi 

volt: mégis anyja méhében, atyjának egyetlen csepp véréből életre kel. 

Mi tehát kezdetben az ember? Alaktalan, oktalan tömeg. Azután veszi 

fel a kicsi test körvonalait, de érzékelés és mozgás nélkül. Ezek után 

mozdul meg és a természet ereje folytán a napvilágra tör: lassanként 

megnyílik a szeme, a füle, és a többi érzékszerve. Idővel kifejlődik belső 

érzékelése, amikor már tudatosul benne az, hogy lát, hall, érez. Majd 

értelme is nyiladozni kezd, amennyiben felismeri az egyes dolgok 

közötti különbségeket; végül pedig átveszi vezető szerepét az akarat, 

amennyiben bizonyos dolgokra ráirányul, másoktól azonban elfordul. 44 

 

Abban viszont téved Comenius, hogy a gyermek kialakult értelmi ké-

pességgel születik, nem pedig fejlődése során szerzi meg azt. 
 

Az emberi szervezet részeit nagyon jól ismerte, ezekről való ismereteit az 

Orbis Pictusban fejti ki, amely az ábrákkal együtt mutatja az e tárgyban 

meglévő alapos tudását. Az emberi szervezet működésében az isteni 

bölcsesség megnyilatkozását látja. A szervek kialakulásának és műkö-

désének indoklását nem az embernek, mint élőlénynek a természetéből, a 

környezethez való alkalmazkodás törvényszerűségeiből, hanem teleo-

logikus elképzelésekből vezette le. Úgy vélte, hogy minden szervnek van 

egy előirányzott feladata, a teremtés által kijelölt cél szerint. Az emberi 

testet szerinte a természeti erő, az életerő és a lélek működteti: 
 

 
44 Comenius: Nagy Oktatástan, 162. 
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…természeti erőnek a vér tiszta és eleven leheletét nevezik, a májban 

keletkezik, és minden irányban az ereken át eloszlik, és a szerveknek táp-

lálékot juttat, magát a vért, amelyet magában hord. Az életerő azonban az 

élet lángocskája, amely a szívben gyúl ki, és az ütőereken át szikrázik, hogy 

a végtagoknak az éltető meleget juttassa. A lélek végül lehelet, tiszta, mint a 

kristály, mégis rendkívülien gyenge, rendkívül eleven és erőteljes, amely az 

egész testet hordozza, mozgatja és a legnagyobb könnyűséggel irányítja. Az 

agyban keletkezik és lakozik, és miközben az idegek révén minden szervhez 

eljut, közli érzéseit és irányítja mozdulataikat.45 

 
Comenius az ember legfontosabb részének az emberi lelket tartja, szerinte 

ebben van az ember lényege, ez köti össze Istennel, hat az ember teremtő 

világára, kapcsolatot teremt a külvilággal, és a transzcendencia felé irányít. A 

lélek szerkezetét tekintve Comenius 4 részt, fokot vagy képességet külön-böztet 

meg. Az elsőt értelemnek nevezi, amely az összes dolgok tükre. Ehhez 

kapcsolódik az ítélőképesség, a judicium, amely a dolgok mérlegelésére szol-

gál, és az emlékezet, amely a dolgok tárháza. Második képesség az akarat, 

amely mint bíró mindent eldönt és kormányoz. A harmadik egység a mozgási 

képesség, amely lehetővé teszi az elhatározások végrehajtását. Végül negye-dik 

a beszéd, amely a gondolatok közlésének az eszköze. Ezen kívül – szinte 

megelőlegezve a modern nyelv – felfogást – Comenius szerint az ember belső 

világának is a kifejezője és eszköz arra, hogy az emberek együttműködését 

elősegítse, eszköz arra, hogy az ember társát cselekvésre késztesse. Comeni-us 

úgy tudja: az értelem a dolgok közti különbségek megfigyelésére irányul, az 

akarat a hasznos dolgok kiválasztására törekszik, az emlékezet pedig a jö-vendő 

használat számára őrzi meg azt, amivel az értelem vagy az akarat már korábban 

foglalkozott, és emlékezteti a lelket Istentől való függésére és kö-telezettségére. 

Az emlékezetet ez utóbbi funkciója miatt lelkiismeretnek is 
 
 
45 Comenius: Schola Ludus, II. fejezet 
 

152 



nevezi. De ezek a képességek nem léteznek és nem működnek külön – 

külön, hanem együttesen alkotják a lelket. Az értelem tudatosít, a tanulást 

teszi le-hetővé számunkra, az akarat arra képesít, hogy erényesek legyünk, 

az emlé-kezet pedig az istenfélelem felismerésének a képessége, vagyis a 

vallásosságé. (Emlékezzünk csak a képzettség, erényesség, vallásosság 

követelményeiben összefoglalt embereszményre, ezek a feltételei.) 46 

Érdekes a lélek működésének mechanisztikus leírása Comeniusnál: 

 

Hiszen maga az ember nem egyéb, mint összhang – teste és lelke szem-

pontjából egyaránt. Mert ahogy maga a hatalmas külvilág (makrokoz-

mosz) óriási óraszerkezethez hasonlítható, melyeket különböző kere-

kekkel és csengőkkel szerkesztettek egybe, hogy az egészben az egyik 

rész a másikat indítja, hogy a mozgás folyamatossága és összhangja 

meg ne szakadjon; hasonlóképpen az ember is. Ami ugyanis a cso-

dálatos művészettel felépített testet illeti, itt van elsősorban a mozgás 

kiindulópontja, a szív: az élet és cselekvések forrása, ahonnan a többi 

tagok a mozgást és a mozgás mértékét merítik. A súly, ami létrehozza 

ezt a mozgást, az agy és az idegek, – mintegy kötelékek – segítségével 

megindítja, és féken tartja a többi kerekeket, azaz a tagokat. A cse-

lekvések külső és belső változatossága azonban kétségen kívül az egyes 

mozdulatok egybehangzó, egymáshoz való viszonyában áll. A lélek 

mozgásaiban az akarat a vezető, a legfőbb kerék; mozgató súlya pedig 

a kívánságok (óhajok) és indulatok, amelyek az akarati elhatározást 

ide – oda billentik. A mozgást lezáró és csukó fék a komoly értelem, 

amely kimeríti és elhatárolja, mit – hol – meddig kell felölelnünk és 

elkerülnünk. A léleknek többi mozgása, mintegy apró kerekei követik a 

vezető kereket. Innen van az, hogyha a kívánságokra és szenvedé-

lyekre nem jut túl sok súly, és a komoly ész helyesen nyit és zár, 
 
 
46 Vaszkó i.m. 137 – 138. 
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szükségképpen az erkölcsök terén összhangzó együttműködés követke-

zik be, a cselekvések és hatások kellemetes légköre. Íme tehát az 

ember önmagában véve semmi egyéb, mint maga a harmónia. 47 

 
A megismerés lélektanával is alaposan foglalkozott Comenius. Azt 

hirdette, hogy az ember végtelen megismerésre képes, ezt azonban vallási 

elvekkel igazolja. Az emberi lélek az isteni erőnek / képességnek a része, az 

ember istenképűségének bizonyítéka, így ez lehetővé teszi, hogy mindent 

megismerhessen. Hangsúlyozza azt is, hogy ez a megismerő képesség 

mindenkiben megvan, ezért kell, és ezért lehet mindenkit nevelni, tanítani. 

Az értelmet jelöli meg, mint megismerő képességet. 
 

Nézeteiben bizonyos ellentmondásosság is megfigyelhető. Egyrészt 

hirdeti, hogy tiszta értelemmel születünk, amit később meg kell töltenünk 

ismerettel, és ezzel tulajdonképpen a velünk született képességeket tagadja. 

Más munkájában viszont a születés pillanatától kezdve nemcsak formális 

pszichológiai tényezőnek veszi, hanem a tapasztalat útján szerzett 

ismereteket tartalmilag meghatározó logikai tényezőt lát bennük azáltal, 

hogy különbséget tud tenni jó és rossz között már eleve. A megismerés 

alapeszközét az érzékszervekben látja, emiatt fontos erőt tulajdonít nekik. A 

folyamatot úgy látja, hogy az érzékszervek által felfogott ingerek az 

idegeken keresztül az agyban lévő értelemhez jutnak, amely aztán pontosan 

felfogja a dolgokat. Éppen ezért tartotta fontosnak, hogy a tanulók mindent 

érzékeljenek – ezért fontos nála a szemléltetés. Ugyanakkor az érzékelésen 

túl hangsúlyozza az elvont gondolkodás fontosságát, amelynek során az 

ember megállapítja az egyes tárgyak és jelenségek lényeges jegyeit, 

felismeri a különbségeket, és így helyes fogalmakat alakít ki. Az 

ítéletalkotás problémáival kapcsolatosan is helyes elképzelései voltak, 

amelyben azt hirdette, hogy az ítéletben olyan összefüggéseket 
47 Idézi Vaszkó i.m. 138-139. 
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fejezünk ki, amelyek a valóságban létező tárgyak és jelenségek 

valóságos összefüggései. Nagyon szemléletesen írta le a képzetbe 

vésődés folyamatát: 

 
...a dolog ábrázolása a gondolatban azé a dologé, amelyet a jelenlévő 

érzékszerv ragadott meg. Mint ahogy ugyanis most én írom a szavakat, 

amelyek képét gondolatban elképzelem, a kézzel a tollnak adom át, és a 

tollal a papírnak, hogy ott hasonmásuk alakuljon ki és e képek betűk 

alakjában olvasó a te szemedbe vésődnek. A szemek pedig tovább enge-

dik az agynak, ahol úgy rögződik, hogy az anyagi tárgyuk eltávolítása 

után is figyelheted gondolatban, minél tisztábban választódik el a tár-

gyaktól, és minél inkább szilárdabban vésődnek az agyba, annál jobb.48 

 

Az emlékezet munkájával kapcsolatban – így az ismeret rögzülésével 

összefüggésben – is kiemeli a helyes érzékelést, a tervszerűen végzett 

megfigyelést, az alapos megértést, ismétlés és gyakorlás fontosságát. 

Hangsúlyozza, hogy az ismeretek alapos bevésésében jelentős szerepe 

van az érzelmeknek, mert ami a tanulók érzelmeire erősen hat, azt jól 

megjegyzik, és emlékezetben tartják. 
 

A szorosan vett megismerés kérdéseinek taglalásakor Comenius csak azokat 

a tényeket emeli ki hangsúllyal, amelyek az ember elrendelésének, a pánszófia 

megalkotásának, magának a nevelésnek a szempontjából lényegesek. A 

megismerés kérdésében bizonyos fokig a visszatükrözés álláspontján áll. Az 

ember értelméről azt írja, hogy felfüggesztett gömbtükörhöz hasonlóan minden 

dolog képét körös-körül képes felvenni. Kitér ennek agyi feltételére, amit 

Arisztotelész „tabula rasa” elméletéből vesz át, és úgy gondolja, hogy 

agyvelőnk, gondolkodásunk eme műhelye helyesen hasonlítható a viaszhoz is, 

melyre a pecsétnyomót rányomjuk, vagy amelyből apró bábukat készítenek. 
 
 
48 Idézi Vaszkó Mihály i.m. 
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Miként ugyanis a viasz minden alakot felvesz és összegyúrható, minden 

módon alakítható, azonképpen az agy minden tárgy képét befogadván 

az egész világ tartalmát magára veszi. 49 
 

Az ember gondolataiban a dolgok tükrözősnek: „Mi a gondolat?- kér-

dezi Comenius – a mindenható Isten képmására teremtett tükre a 

dolgok-nak”.50 Ugyanott a megismerésben az alábbiakat emeli ki: 

 
ahol tehát ismeret van, ott három tényezőt találunk: az eredeti képet 

vagy mintát – a tárgyról alkotott képet – a leképzőt. Másként mondva: 

az eredeti képet, ami az ismeret tárgya – a tárgyról alkotott képet, 

amely a megismerés eredménye – valamely eszközt, amellyel leképezzük 

az eredeti képet, pl. az érzékszervet. ...semmit sem ismer-hetünk meg az 

eredeti kép nélkül. Másként mondva: minden ismeret valaminek az 

ismerete. ... amit ismerünk, csak leképzéssel ismerhetjük meg, másként 

mondva a megismerés képek alkotása... 

 
Az ismeret fogalmával külön is foglalkozik. Nála az ismeret valamilyen 

jelenség Istentől eredő ideáljának az ismerete, amit a világból kell elvonni. Egy 

dolgot akkor ismerünk meg, ha megismerjük annak keletkezését, hogy mikor, 

mi módon és hogyan jött létre, és ismerjük azt a jegyét, amelyik 

megkülönbözteti a többi jelenségtől. Az ismeretekkel szemben – elsősorban 

pedagógiai céllal – követelményeket állít. Az ismeretnek tökéletesnek, 

teljesnek, igaznak és rendezettnek kell lennie. Az ismeret akkor igaz, ha a 

dolgokat úgy ismerjük meg, amint vannak. Külön kitér az ismeret céljára: olyan 

ismeretek szükségesek, amelyek az ember jólétére, boldogságára szolgálnak. 

Segítik az embert hivatásának betöltésében, utilitárius jellegűek. Elveti az 

öncélú ismeretszerzést és a gondolatjátékokat. Éppen ez utóbbi miatt tá- 
 

 
49 Comenius: Nagy Oktatástan, 174 – 175. 
 
50 Comenius: Mindennek nevelése 186. 
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madja a korabeli tudósok működését és a skolasztikát egyaránt. Különbséget 

tesz aktív és passzív ismeretszerzés között, ő az aktív ismeretszerzés híve. 

Úgy véli, hogy két igazság van, s mindkettő Istentől ered. Az egyik igaz-

ságot az értelem segítségével közvetlenül ismerjük meg, ez a logikai igazság. A 

másik igazságot a természetből következtetjük az érzékelés segítségével. Az 

egyiket a kinyilatkoztatás, a másikat érzékelés útján kapjuk. Az első igazság 

megismerésére az embernek vele született képessége van, a másik igazságra az 

embert érzékelő képessége vezeti rá. Comenius több helyen is hangsúlyozza a 

világ megismerhetőségét, mint ahogyan ezt a lélektani feltételek tárgyalásakor 

is láttuk. Nála a megismerés tárgya a természet, az ember és az Isten, melyet az 

értelemmel, az ész világosságának felhasználásával és a kiegészítő és kijavító 

isteni kinyilatkoztatás alapján vizsgálhatunk. Ezen a ponton kerül szembe 

Descartes-tal. Az oktatás tárgyalásakor három eszközt jelöl meg: az 

érzékszerveket, az értelmet és a közlést. (Az utóbbin a tanító ismeretközlését 

érti.) Lényegét tekintve a megismerés eszközét az érzékelésben, az értelemben 

és a kinyilatkoztatásban látja. A megismerést folyamatként fogja fel, és ez 

bizonyos feltételek meglétét igényli. Ilyenek pl. az egészséges érzékek, a tiszta 

gondolatok, tiszta elme, ami hamis, téves és előítéletes gondolatoktól mentes. A 

megismeréskor a teljességre törekvés-, a fokozatosság-, a sorrend betartásának 

elvének kell érvényesülnie. Van még két elve, amelyek elsősorban 

módszertaniak: az érzéki megfigyelés és a bizonyítás elve. Hangsúlyozza, hogy 

a filozófiai gondolkodás módszere nem a szillogizmusokkal lefolytatott 

gondolkodás és vitatkozás legyen, hanem a megfigyelés és a bizonyítás. 
51 

 
Természetesen itt nem egyoldalúságról van szó, ugyanis a megismerés 

folyamatában Comenius egyesíteni igyekszik kora két filozófiai áramla-

tának, a szenzualizmusnak és a racionalizmusnak a törekvését. Az isme-

retek elsődlegesen az érzékszerveken keresztül jutnak az ember agyához, 
 
 
51 Vaszkó i.m. 162. 
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de ezt értelemmel fel kell dolgozni. Comenius – éppen ismeret-felfogá-

sából kiindulva -, kettős módszert alkalmaz: alapvető az indukció elve, 

de hangsúlyozottan analízisről – szintézisről – és a szinkrizisről beszél. 

Az első folyamán a megismerő a jelenség egészéből indul ki, felbontja 

elemeire; a másodikban igyekszik összerakni a jelenséget, a harmadik az 

a módszer, amikor az egyes különálló jelenségeket kapcsolja össze, és 

úgy próbálja megállapítani a közös vonásokat, hogy egy csoportba so-

rolhassa őket. Így próbálja feltárni a köztük működő törvényszerűsége-

ket. Nem hagyja el a logika fogalomalkotási módját, ugyanis az ismeret, 

amihez ő el akar jutni, az kettős természetű. Egyrészt fogalmi jellegű, 

ezt mutatja az a követelmény, hogy tartalmazza azt a vonást, amelyik 

megkülönbözteti a többi jelenségektől. De ugyanakkor rendelkezik 

olyan vonásokkal is, amely gyakorlati felhasználásra teszi őket 

alkalmassá. Az ismereteknek ez a kettős követelménye pedagógiai célt 

szolgál, és a pánszófia kiépítését segítené. Hogy mennyire nem tekint el 

a logikai megismeréstől, azt a logikai megismerésre való utalás 

bizonyítja, és az, hogy a Schola Ludus V. fejezetében a filozófia 

tárgyának felsorolásakor a logikát is megjelöli. 
 

Comenius a megismerés során hangsúlyozza a bizonyítás követelményét. 

Neki olyan filozófia iránt van igénye, amely matematikai módszerekkel van 

felépítve és azokkal bizonyítható. Több igazságkritériumot állapít meg. Leg-

fontosabbnak az érzékelést jelöli meg. Az érzékszervek szerepe és az érzékelés 

Comeniusnál kiemelt fontosságú, már a megismerés eszközei között is 

szerepelt, de ugyanakkor mint igazság – kritérium is szerepel, mert az ember 

csak akkor győződik meg véglegesen és igazán valaminek az igazságáról, ha 

érzékszerveivel felfogja, és azok tanulságától nemigen téríthető el. Ezen kívül 

fontos bizonyítási eszköz az evidencia, azaz az értelem belátása, ami Descartes-

nál fontos szerepet játszik, de Comenius nem tartja kielégítő eszköznek a 

bizonyításra. Érzékeli, de nem fejti ki, hogy az evidencia azt jelzi a 

megismerőnek, hogy az adott ismerete a megismerő gondolatrendszerébe 
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bele illik, de ettől még hamis lehet, ha a gondolatrendszer hamis vagy hiá-

nyos. A bizonyítás során is rámutat a gyakorlat jelentőségére. Szerinte a bi-

zonyítás végső soron akkor válik meggyőző erejűvé, ha a beigazolt ismeret 

a gyakorlatban helyes eredményre vezet. Ezt annyira fontosnak tartja, hogy 

hangsúlyozza: a bizonyítást azonnal kövesse a tudás, és a tudást a 

cselekedet. Pusztuljon az a tudás, amelyik nem vezet cselekedetre. A 

gyakorlat szerepének ilyen hangsúlyozása Bacon hatását mutatja. 
 

Ajánlja még bizonyításként a rendszeres megfigyeléseket és a kísérle-

teket is. Mi ezt természetesnek tartjuk, de az ő korában a tiszta szellemi 

tevékenység, a gondolatokkal végzett munka volt az eszmény. Ezért volt az, 

hogy Baconnel együtt ő is hangsúlyozta, hogy a filozófusok ne tartsák 

lealacsonyítónak a gyakorlati kísérleteket. Magának a tudománynak az 

értékét abban látja, hogy mennyire alkalmazható a gyakorlatban. Bacon-hez, 

Viveshez, Leonardo da Vincihez hasonlóan a gyakorlat fogalmát összeköti 

az ember természetfeletti uralmának a kérdésével. Hitte, hogy a világot 

megismerve képesek vagyunk erőinek egymásra hatását irányítani, hogy a 

kedvező célt elérjük. Ezzel túl is lép Baconnen, aki úgy fogja fel, hogy 

alkalmazkodni kell a természethez, ha uralkodni akarunk rajta. Külön 

bizonyítási eszközként beszél a hipotézisről: hogyha felteszünk egy 

törvényt vagy gondolkodási összefüggést, ami nem bizonyított és abból 

következtetést vonunk le, és kipróbáljuk a gyakorlatban, és ott igaznak 

bizonyul, azzal a hipotézist igazoltuk. A modern tudomány is gyakran 

használja ezt a módszert a csillagászatban és az űrhajózásban. 
 

Szólni kell még Comenius etikájáról. Ezen a területen nem alkotott 

jelentőset, nagy vonásaiban a középkori és az újkori gondolatok keve-

rednek gondolkodásában. Egyrészt a keresztény metafizikai etika tételei 

jelennek meg nála, amelyek az emberi élet célját a transzcendens világból, a 

vallás tételeiből igyekeznek igazolni, másrészt a reális élet követelményeit 

tükrözik, amelyek közül a hasznosság elve a polgári utilitarizmus alapjává 

vált. Embereszménye a pánszofosz, aki a túlvilág és a földi élet, 
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a hit és a tudomány embere. Ennek az embernek jártasnak kell lennie 

minden dologban, uralnia lennie a dolgokat és önmagát, minden dolgot és 

önmagát is vonatkozásba kell hoznia Istennel, ami mindennek a forrása. 

Vagyis ezt az eszményt a képzettségnek, az erényességnek, a jó erkölcsnek 

és a vallásos érzületnek, a jámborságnak kell jellemeznie. Magát az 

erkölcsöt azonban nagyon fontosnak tartotta, úgy vélte, bölcsességet e 

nélkül nem lehet tanulni. Az erényesség eléréséhez bizonyos erkölcsi 

tulajdonságokra van szükség. Comenius nem fogalmazza meg az erkölcs 

filozófiai fogalmát, ami az embernek a másik emberhez, a világhoz és 

önmagához való viszonyát szabályozza. Itt is érvényesül az az eljárás, hogy 

az etikai kérdéseket a már ismertetett három tényező – az emberi hivatás, a 

pánszófia, és a nevelés – céljából válogatja ki. Elsősorban az erkölcsi 

tulajdonságokra fekteti a hangsúlyt. A tulajdonságok között is különbséget 

tesz. Kiemeli az erényeket, azokat a tulajdonságokat, melyek képessé teszik 

az embert arra, hogy erkölcsileg jót cselekedjék. Az erénynek ez a 

megközelítése Arisztotelész nézeteivel rokon. Legfontosabb erénynek a 

bölcsességet, a mértékletességet, a lelki erősséget és igazságot, lelki erőt, 

önmagán való uralkodást tartja. Kiemelt jelentőséget tulajdonított a 

jámborságnak, ez vallásos felfogásából, papi mivoltából következett. Ennek 

forrását az elmélkedésben, a Szentírásban és az imádkozásban látja, melyek 

nemcsak források, hanem az ember ebben éli meg a jámborságot. Az 

erényességre nevelést igen fontosnak tartja, az iskola központi feladatának 

tekinti. Praecepta Morum (Erkölcsi vezetés) című munkájában a részletes 

kifejtéskor felsorolta az egyes erkölcsi tulajdonságok, szokások, fogalmak 

kialakításának útját és módszerét. 
 

Itt kell kitérni egy sajátos jelenségre, amely megmutatkozik Comeni-

usnál, amikor a filozófia egyes nagy részkérdéseit tárgyalja. Mindig va-

lamilyen hármasból indul ki, s ez a hármasság végig uralja filozófiáját. 

Ilyen pl. a természet – ember – Isten, vagy a tudás – erkölcs - jámborság, 

vagy az érzékelés – akarat – emlékezet hármassága. Ha ezeket sorrend- 
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be rakjuk, azt látjuk, hogy ezekben az adott témákhoz kötötten mani-

fesztálódik és jelenik meg a világ – Comenius szerint – legfontosabb elve 

és működése: az Atya – a Fiú - a Szentlélek hármas elve. A teremtés az 

Isten, az erény Jézus, az erő a Szentlélek, mely a működést segíti. 
 

Ha Comenius előbb vázolt filozófiájának rendszeréről összefoglaló 

megállapításokat teszünk, akkor látjuk, az objektív idealista filozófiával 

állunk szemben, amelyben – korának megfelelően – a vallási tanítást és 

a modern tudomány és filozófia eredményeit egy összefüggő, egységes 

rendszerben gondolta át, melyet a finalitás–és a pánharmónia elmélete 

szervez. A szakirodalomból az olvasható ki, hogy a szerzők szerint Co-

meniusnak ez nem teljesen sikerült. Ez azzal magyarázható, hogy vagy 

nem hisznek ebben a finalitásban, a pánharmónia meg misztikusnak tű-

nik előttük, vagy azzal, hogy Comenius filozófiáját részleteiben dolgoz-

za ki, és a részek kidolgozásakor ezek a nagy rendezőelvek a háttérben 

maradnak, mert Comenius azt tudottnak fogja fel. Érzékelhető, hogy 

különben egy mélyen átélt világlátásról van szó, melyet egyrészt 

sugallni akar, másrészt kifejezi barokkos stílusában (hiszen ő a barokk 

kor írója) a képszerűségre való törekvéssel, hiszen elméleti fejtegetések 

megvilá-gítására is részletezett hasonlatokat használ. Szenvedélyes, 

emelkedett hangvétele, a körmondatok alkalmazása, a felsorolások, 

ismétlések, ellentétek alkalmazása is ezt a célt szolgálják. 
 

Természetesen az egész koncepció magán viseli a kor jegyeit, melyben 

minden izgalmas filozófiai kérdését érintett Comenius, sajátos megköze-

lítésben: modern, zseniális, máig ható gondolatok keverednek nála közép-

kori, sokszor naiv megállapításokkal. Ezeknek két forrásuk van: egyrészt 

Comenius nézeteiben domináns szerepet játszó, bár korszerű és reformált 

vallási felfogása, amely bizonyos tudományos eredmények elismerését nem 

engedi meg számára – ilyen pl. a kopernikuszi felfogás. Másrészt onnan 

származnak, hogy az általa ismert tudomány még nincs ekkor a megfelelő 

fejlettségi szinten, hogy az általa kiemelt ismeretek mélyebb tudományos 
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erővel filozófiai általánosításra alkalmasak legyenek. Ez figyelhető 

meg az Orbis Pictusban pl. az állatok rendszerezésénél. 
 

E hiányosságoktól eltekintve mégis egy nagyívű, részletes, lenyűgöző 

szellemi katedrálissal állunk szemben, amelynek hatása alól a kortársak már 

életében sem tudták kivonni magukat. Az utókor – halála után azonnal – a 

felfedezéseit felhasználta, s nemcsak pedagógiai eredményeit. Ösztönzést 

adott a filozófia továbbfejlődésének: Leibnitz a legtökéletesebb világ 

elméletének kidolgozásához Comeniustól kapott muníciót. 

Meggyőződésünk, hogy a fentinél mélyebb elemzés korunkban is meg-

szívlelendő felfedezéséket, megközelítési módokat tárna fel.



 
 
 
 
 
 
 

 

Műfordítások





A repülő cseresznyefa 

(japán népmese) 
 
 

 

Inamuraya Taketsura, a határozott, bátor szamuráj aludt. Mélyen aludt. 

Az igazak álmát aludta. Ha egy arab csatamén, egy indiai harci kakas, 

egy szarvasbogár, vagy egy kínai termesz elnyugodhat, akkor egy japán 

harcos is megérdemel egy kis pihenést. Inamuraya Taketsura elégedet-

ten hortyogott. 
 

Mellette állt hű szolgája, Seiki, hogy ura álma fölött őrködjék, hogy 

imáival távol tartsa a Rossz Álom Démont. Sajnos azonban, amint ujjai 

közt szorgalmasan morzsolgatta az üveggyöngyöket, hirtelen álmosság 

szállt rá, a becsületes Seikora, és hatalmasat kellett ásítania. Némi belső 

tusakodás után, kis lelkiismeret furdalással, végül úgy döntött, hogy 

aludni mégis könnyebb és kellemesebb, mint mások horkolását hallgatni 

és végtelen imákat mormolni. Így történt aztán, hogy a szőnyeg egyik 

sarkára, gazdája lábai mellé dőlt le. Tenyerét párnának a feje alá tette, és 

néhány pillanat múlva már aludt is. 
 

És most jött el a végzetes pillanat. A falon függő festmény mögül, 

amelyen a Fudzsijama hófödte hegye volt megfestve, nem messze tőle 

egy magányos vízimalommal és kissé távolabb, dél felé húzó darvakkal, 

óvatosan kilesett a Rossz Álom Démon. 
 

Egy darabig szemlélődött, és hallgatta, hogy az úr és szolgája miként 

utánozza a vízi malom zúgását és Fudzsijama mellett elrepülő darvak 

krúgatását. Aztán szélesen elvigyorodott, s egy hirtelen mozdulattal a 

két alvóra telepedett. Először elemelte Seiki olvasóját, majd körbejárta a 

szobát s hol ide, hol oda szimatolt be. Mereven belebámult a vizes vö-

dörbe, és hirtelen varangyosbékák és ebihalak nyüzsögtek a vízben. 
 

Kis idő múlva a démon ismét Inamuraya fölé hajolt, és a farka bozon-

tos hegyével könnyedén megérintette a szegény alvót az orra alatt. 
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– Ez a vitéz szamuráj bizonyára több tucat dobot nyelt el, hogy 

ekkora zajt csap – vigyorgott, majd ördögi kuncogással így folytatta 
 

– Nem lehet, hogy harcosunk bal orrlyuka rejti azt a tájfunt, ami a 

Keshiki Shima szigeteket a minap kilencvenkilenc shire repítette az 

égre? … Aludj csak, aludj, földrengések és ciklonok gyermeke! 
 

– Így ni, most egy kis port szórok a farkamról ide az orrodba, és olyan 

álmot fogsz látni, amilyet még a Holdra vonító kivert kutyáknak sem 

kívánnék. 
 

Dolga végeztével a démon elrepült. Suhanás közben azonban még 

utoljára a farkával megbillentette a Fudzsijamát ábrázoló festményt. A 

kép fejjel lefelé fordult, és úgy tűnt, a szegény megzavarodott darvak azt 

sem tudták, merre repüljenek. 
 

Még mielőtt Seiko kellemes álomba merült volna, és mielőtt a Rossz 

Álom Démon előmerészkedett, Inamuraya pompás álom hullámain 

ringatózott. Azt álmodta, hogy átkel a Sárga – tengeren, meghódítja az 

egész nagy Mennyei Birodalmat. Egy nagy hajót építtet, fedélzetére 

viteti Peking városát császári palotájával, kis és nagy házaival együtt, és 

most győztesen hajózik vissza a Felkelő Nap Országába. 
 

Ez a csodálatos álomutazás már éppen vége felé közeledett, amikor Ina-

muraya elhatározta, hogy szemlét tart kínai foglyai felett, és újra megszámolja 

őket. A kínaiak a hajó fenekén voltak összezsúfolva, varkocsukkal össze-

kötözve. Olyanok voltak, mint a banánfüzérek. Lábuk fakalodába volt zárva, 

amin lábujjaikkal doboltak, kellemes zenét szolgáltatva Inamuraya fülének. 

Számolás közben a szamuráj még alig jutott el hárommillió – hétszáz-

ezer – tizenegyig, amikor hirtelen eltévesztette. Valami az orrát csik-

landozta, és arra akarta kényszeríteni, hogy tüsszentsen. Természetesen 

nagyon jól tudta, hogy a hajófenéken nem szabad tüsszentenie, mert a 

hajó félresodródna, és a tenger fenekére süllyedne, ezért a kínaiakon 

bukdácsolva a kijárat felé nyomakodott. 
 

Pontosan ez volt az a pillanat, amikor a rémálom elkezdődött. 
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A kínaiak hirtelen felugráltak. A fejüket összedörzsölve varkocsaikat 

kioldották, a kalodákat a levegőbe rúgták, és Inamuraya után vetették 

magukat. Megragadták a fedélzetre kétségbeesetten kapaszkodó sza-

muráj lábát és visszahúzták a bűzös hajófenékre. Lehúzták a nadrágját, 

varkocsaiból korbácsot fontak és… 
 

Nos, a szegény Inamuraya sohasem beszélt senkinek arról a 

rettenetes szégyenről, amit azok a hitvány kínaiak hoztak rá. 
 

Végül a hős szamuráj nem bírta tovább. Hangos ordítás tört föl belőle, 

és akkorát tüsszentett, hogy a hajó kettérepedt. A résen feltörő vízsugár 

olyan magasra és olyan távolra repítette, hogy egyszerre csak saját szo-

bájában találta magát. Sarkára guggolt és tüsszögött, csak tüsszögött. 

Szembe vele guggolt Seiki is, aki szintén tüsszögött, de olyan erősen, 

hogy majdnem leverte a mennyezetet. Egy kevés kis porszem a Rossz 

Álom Démon farkáról megtette a hatását. 
 

A két férfi mint két harci kakas ugrott egymásnak, és egy önkéntelen 

üvöltés közben fejük hatalmas puffanással ütődött össze. 
 

– Átkozott kínaiak! – ordította Inamuraya, amint nyögve feltápászko-

dott. Micsoda rémálom! 
 

Amint az ivófazékért nyúlt, hogy töltsön magának, meglátta, hogy a 

varangyos békák széjjelugrálnak, és az ebihalak vidáman úszkálnak a 

vízben. Dühében megragadta a kardját, hatalmasat csapott a fazékra, 

hogy az darabokra tört, és vízcseppek szóródtak szét mindenfelé. 
 

A varangyos békák hirtelen eltűntek az ajtó mögött, az ebihalak vízcsep-

pekké változtak, mintha soha nem is léteztek volna, a varázslat megtört. 

Inamuraya Taketsura azonban kétszeresen is dühös volt: egyrészt azért, 

mert szép álma a semmibe tűnt, másrészt égette a rossz álom szégyene. 

Hiába erőlködött, hiába húzta össze szemöldökét, nem tudta visszaidézni 

hősi csatáit, a Mennyei Birodalom meghódítását, vagy éppen Peking váro-

sát, amint győztesen éppen hazafelé szállítja a hajóján. Minden kiröpült a 

fejéből, mint szitakötő az ablakon. Inamurayában forrt a méreg. 
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– Lenyelem a kardom, ha mindjárt nem vághatom le valakinek a fejét! 
 

– fogadkozott fogát csikorgatva. Az elsőnek, aki ide belép, nyisszantom 

le a fejét! 
 

Rémisztő, halálos szavak voltak ezek. Egy szamuráj fogadalma szent 

volt: be kellett tartania, hacsak nem akarta vállalni az emberek megveté-

sét és a kitaszítottságot. 
 

Apja hangos szitkozódására a szépséges O Tai, Inamuraya lánya 

lépett a szobába. 
 

A fiatal hajadon abban a korban volt, amikor egy lány már olyan, mint a 

napfénynek kinyíló virág: volt benne valami a virágzó lótuszból, a piros szekfű 

szirmának bársonyosságából, a hóvirágok üdeségéből. Átderengett rajta a 

rezeda apró virágjainak kéksége, a vadrózsák pirossága, de az őszi rózsa 

tisztasága is. Egyszóval O Tai a kibomló cseresznyevirághoz volt hasonlatos. 

Aggódva kérdezte: 
 

– Valami megzavarta álmodat, tiszteletre méltó atyám? Amilyen han-

gosan szitkozódol, attól még a mélyen alvó halottak is felébrednének. 
 

– Óh, szerencsétlen teremtés! – kiáltott fel Inamuraya – a kíváncsisá-

god fog elveszejteni… 
 

O Tai értetlenül nézte apját, amint az kardja pengéjére köpött, és las-

sú, kimért mozdulattal letörölte tenyerével. 
 

– Le kell vágnom a fejedet – mondta a szamuráj hidegen. Ez volt a fo-

gadalmam. 
 

O Tai mosolyogva egy lépést tett apja felé. 
 

– Atyám, csak nem akarsz megfosztani ettől a kis fejecskétől? Ha 

megteszed, nem fogom meghallani a kertben éneklő madarakat, nem 

látom meg a kimonómra tűzött arany pillangókat, és nem tudom majd 

megcsókolni a borostás, bojtorján illatú arcodat, mint ahogyan azt egy 

tisztelet tudó, szerető lánynak tennie kell. 
 

– Szavamat adtam, O Tai! – a szamuráj szeme elszánt tűzben égett – 

Meg kell lennie. 
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A lány halványabb lett az éjféli sötét égen felragyogó Holdnál. 

Térdre hullva esengett apjához: 
 

– Akkor hát már – ezután nem fogom látni az én drága cseresznyefá-

mat, amelyik itt nő a házunk mellett. Úgy szeretem őt, mintha az anyám 

lenne. Alkonyatkor én hozok neki vizet a csatornáról. Én kötözöm fel 

selyemszállal az ágait, hogy a gyümölcsök súlyát el tudja viselni. 

Telente én kötözöm körül szalmakötegekkel, hogy gyökerei el ne 

fagyjanak. Nézd, milyen csodálatos most így, rózsaszín virágzásában! 
 

Aztán az ajtó mellett zöldellő cseresznyefához fordult: 
 

– Ó, cseresznyefa! Kérlek, segíts rajtam! 
 

Ahogy Inamuraya a lánya feje fölé emelte kardját, a cseresznyefa az ajtón át 

hirtelen kiterjesztette ágait, és felkapta a bájos lánykát. Gyökereit kiszaggatta a 

talajból, teleszórta Inamuraya fejét földdel, majd a tetőn áttörve fellibbent a 

kitárulkozó fényes ég felé. – Megállj! Megállj! – hörögte a szamuráj 

– A szavamat meg kell tartanom! Felugrott, és kardjával a feje fölött elrepü-

lő cseresznyefa után csapkodott, de csak egy virágzó ágat sikerült levágnia. 

Az ág a fejére esett, és szirmokkal szórta tele fülét, száját, orrát. Bőszült 

állapotában makacsul csak a halhatatlan énekes sorai zsongtak a fejében: 

 

Cseresznyefa lombja 
 

félénk sóhajtása 
 

kedves ajkán 
 

kérő 
 

mosoly virágzása 

 

Ezalatt a cseresznyefa felszabadultan úszott a hűvös kék égen. Először 

Nagaszaki irányába vette az útját, majd kelet felé fordult, és végül 

leereszkedett Csushima elrejtőző, magányos szigetére. Három teljes évig élt 

itt O Tai. A gondos cseresznyefa most valóban az édesanyja volt, mindent 

előteremtett, amire csak szüksége volt. A három év csendes gondta- 
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lanságban suhant el. O Tai még továbbra is boldog megelégedettségben 

élt volna itt, ha egyik alkalommal, szokásos esti sétája közben a tenger 

felől evezők csobbanását nem hallja. 
 

– Idegenek! – gondolta ijedten, s máris kész volt, hogy a cseresznyefa 

ágai között keressen biztos menedéket. De a csendes este tiszta levegő-

jében hallható monoton hangokra legyőzte félelmét, és a parti bokrok 

mögül kilesett a tengerre: két halász egy vörös csónakból lepényhalat és 

tintahalat készült fogni, hogy másnap reggel a nagaszaki piacra vigye. A 

tükörsima víz az egyre inkább elomló holdfényben O Tai felé vitte a 

tisztán hallható hangokat. A halászok a legutóbbi híreket beszélték meg. 
 

– Hát ez az év sem telik el nyugtalanító események nélkül – mondta 

az egyik. A császár meghalt kolerában, egy földrengés lerombolta Edo 

városát. 
 

Rövid csend állt be, majd az előbbi hang folytatta: 
 

– Hallottad, hogy Hakodatában három szamuráj azon vitatkozott, hogy 

melyikük tudna megenni egy élő cápát? Az ostobák. . . Végül a cápa 

nyelte le mindhármójukat. Kyushuban meg három szerzetes az egyik 

templomból ellopott egy ezüst Buddha szobrot, hogy Kiobashiban elad-

ják az ottani szerzeteseknek, akik be is olvasztották, hogy szaki korsót 

készítsenek belőle. Most aztán mind a két társaság olyan ezüstöt visel a 

kezén, amit nem tudnak lemosni többé. 
 

A száraz, göcögő nevetésre O Tai hirtelen összerázkódott. Csend lett, 

csobbanás és nyikorgás hallatszott, valami értelmetlen mormogás, és 

némi szünet után egy fiatalabb hang szólalt meg. 
 

– Hondon nem termett rizs ebben az évben. A szegények agyagot ke-

vernek a liszthez, ha kenyeret akarnak sütni. Mojiban sem jobb a helyzet. 

Egy paraszt arra vetemedett, hogy meg merte enni azt a trágyát, amit az 

egyik dajmijo lova hagyott ott az úton. Büntetésből élve temették el. Tudja, 

hogy a Saihodja templom főpapja Nagaszakiban azt állítja, hogy 
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valamelyik ősének lelke egy lepényhalban lakik? Nagy szerencsénk lesz, ha 

holnap nem veszik el fizetés nélkül ezt a szegényes zsákmányt. . . 

Majd ismét az idősebb halász szólalt meg. 
 

– Hallottam, mondják, hogy a bátor Inamuraya Taketsura szamuráj 

nagyon beteg. 
 

O Tainak elállt a lélegzete. A Hold élesen világított a feje fölött, és 

még tisztábban hallotta a szavakat. 
 

– Tudja, az a szamuráj, akinek az az ijesztő álma van, amilyen 

senkinek sincs a Felkelő Nap Országában. Három napon belül meghal, 

ha addig nem békíti meg a betegség Démont. Ezt csak úgy érheti el, ha 

egy közeli rokon levágja egyik kezét, és átadja neki. Ez a döntése annak 

a híres orvosnak, aki eddig látogatta. Minden esetre, eddig még egyetlen 

rokon sem siet elveszíteni a kezét. 
 

A halászok lassan tovább eveztek, és hamarosan hallótávolságon kí-

vülre kerültek. 
 

Nagy fájdalom, aggodalom és nyugtalanság töltötte meg a fiatal lány 

szívét. Esengve tapadt a cseresznyefához. 
 

– Jóságos anyácskám, mit tegyek ? – sírt fel. Ki fog engem elkísérni az én 

szegény apámhoz? Ó, drága, miért nem állítottam meg azokat a halászokat 

abban a piros csónakban, hogy velük visszatérjek a beteg apámhoz. 

A cseresznyefa ágai csalódottan hajoltak le. 
 

– Hát nem voltál velem itt boldog ebben a három évben, O Tai? – kér-

dezte szomorúan. 
 

– De, de jó anyácska! – sírt tovább O Tai. Boldog voltam mindaddig, 

amíg nem keresték ennyire Nagaszakiban a lepényhalat és a tintahalat. 

Eddig egyetlen hajó sem haladt el a sziget mellett, így semmit sem tudtam 

drága apám betegségéről. Anyácskám! Térjünk haza minél hamarabb! 

O Tai gyorsan átölelte a cseresznyefát, csókolgatta annak ezüstös kér-

gét, amelyen az idő gyengéd vésője már rajtahagyta finom vonalait. Ha 

az ember közelebbről megnézte a fa kérgét, ezek között a vonalak közt, 
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azoknak a versét olvashatta, akiket a sorsuk e vigasztaló árnyék alá so-

dort. O Tai feje fölött sok évvel ezelőtt felvésett sorok voltak láthatók. A 

lány gyakran tűnődött e sorok jelentésén: 

 

Tavasz szellő kószál 
 

mezőn s az erdőben. 
 

Elkapom. 
 

Szerelem! Késs még! 
 

Ne suhanj el tova 
 

a szökő szellőben. 

 

„Milyen különösek ezek a halandók!” – sóhajtotta a cseresznyefa. „Jók is, 

gonoszok is, ostobák és bölcsek, egyszer dühösek, máskor szelídek, olykor 

lusták, vagy sietve törik magukat, de csak nagyon ritkán boldogok. Nincs 

semmi, ami elől olyan elszántan futnának, mint a saját boldogságuk...” 

Végül mégis gyengéden hajolt le a vigasztalan lányhoz: 
 

– Jól van, O Tai: legyen, ahogy te akarod! 
 

Hirtelen O Tai a fa legmagasabb ágain találta magát, és máris egy 

pacsirta könnyedségével repültek kelet felé. 
 

Ezalatt a bátor Inamuraya szamuráj a halálos ágyán feküdt. Időnként 

gyengén felnyögött, és éles kardját követelte, hogy a Betegség Démont 

elkergesse. Körülötte, a szoba meleg félhomályában szorongtak a 

hivatalos siratók és a megilletődött rokonok. 
 

– A kardod ott van a bal oldalon ! – vetette oda az orvos, és közben 

nagy szorgalommal készítette tovább száztizenhárom féle orvosságát a 

száztizenhárom féle kis üvegcséjében. 
 

– A kardom nehezebb, mint egy hegy – panaszolta nyöszörögve Ina-

muraya. Nem bírom felemelni. 
 

Az összes gyászoló egymást lökdösve, csoszogva kisettenkedett, hogy utat 

engedjenek a Halálnak, amely már türelmetlenül ott kopogott a mennyeze- 
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ten. Ezen közben a gyékényből font futószőnyeg alól, amelyen az orvos ült, 

előmászott a Betegség Démon. A szamuráj fölé hajolt, és egy lángoló legyezőt 

lebegtetett annak arca előtt. A beteg ember hallotta pattogó, recsegő hangját, 

ami olyan bántó volt, mint az őszi szél által söpört elszáradt falevél hangja. 

– Közel a véged, Inamuraya Taketsura. Még tizenhat lélegzet és lezá-

rom a torkodat örökre. 
 

Ebben a pillanatban szélroham rázta meg a tetőzsindelyt, és Seiki, a 

szolga hangja hallatszott: 
 

– A cseresznyefa! A cseresznyefánk . . , amelyik elrepült, . . . visszajött! 

A Betegség Démon meghökkent egy pillanatra, majd kelletlenül ide – 

oda lendült: azt sem tudta, hova rejtőzzön. 
 

Inamuraya hirtelen felegyenesedett az ágyban, és beleszippantott a le-

vegőbe: 
 

– Milyen szédítő cseresznyevirág illat! – kiáltotta. Könnyebben tudok 

lélegezni. Ez azt jelenti, hogy meghaltam? 
 

– Uram! A cseresznyefa visszahozta önnek az egészséget. 
 

Seiko sietve botladozott be a szobába. Karjaival egy cseresznyevirág-

gal teli kosárkát ölelt, amelynek tetején ott világított O Tai bájos kis 

fehér keze. 
 

Inamuraya kiugrott az ágyból, hogy az ajtón belépő lánya elé lépjen. 
 

– Végre megjöttél! – kiáltott fel kitörő örömmel. 
 

Aztán éles kardjának egyetlen suhintásával levágta a lány fejét. A fej 

mint egy erdei bogyó, a szamuráj lába előtt hevert. . . 
 

– Megtartottam a szavam! A szavam megtartottam! – a szamuráj sze-

mei eszelős tűzben égtek. Aprítsátok fel ezt az engedetlen cseresznyefát, 

és égessétek el! 
 

Mialatt a repülő cseresznyefát apróra vagdalták, és emésztő lángra 

tették, a bátor Inamuraya Taketsura harcos szamuráj újabb parancsot 

adott ki: azonnal küldjenek Kyotoba a legjobb íróért, hogy a késő száza-

doknak megörökítse ezt a történetet. 
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Hópelyhecske 

(orosz népmese) 
 
 
Tél volt. A fehér hótakaró alatt görnyedező kunyhóban apóka és anyóka 

fázósan húzódott a tűzhöz, és hallgatta a megvadult téli szél csapásai 

alatt keservesen nyögő, síró tajgát. 
 

– Milyen szomorú így a ház gyermek nélkül – szólalt meg anyóka és 

összébb húzta a vállán nagy meleg kendőjét. 
 

– Hát igen – nézett apóka a szép rendben álló, hallgatag bútorokra – 

Hamarosan meghalunk s nem lesz, aki lezárja a szemünket. 
 

– Ami jobban fáj nekem, Jurij, az az, hogy nem leszek már soha többé 

anya – sóhajtott anyóka – soha nem tartok már a kezemben egy kislányt, 

soha nem ringatom álomba édes, gyengéd altatódallal….Kimész? Hova 

mész, Jurij? 
 

Apóka szomorúan csukta be maga mögött a kunyhó ajtaját, és elindult 

a nagypelyhű hófüggöny alatt egyre magasabbra növő hóhalmok közé 

süppedve. Lehajolt. Felvett a friss, összeálló hóból, majd gurítani kezd-

te, aztán nekilátott ütögetni, simítgatni, formálni. Keze alól hamarosan 

gyönyörű kislány mosolygott fel, bájos kis fejjel, és két kezecskéjét 

hívogatóan kitárta a kunyhó felé. 
 

– Gyere gyorsan, Marja! Itt van a mi kislányunk! Téged hív, gyere! – 

apóka gyengéden nézett végig a kis teremtésen. 
 

Anyóka megállt a küszöbön. Letörölte a pillájára települt nagy hó-

pelyhet, és meglátta a két hívogató, gömbölyű kis kezet. Karját széttárta 

és lerohant a lépcsőn. A kislányt karjaiba kapta, gyorsan, de gyengéden 

nagykendőjébe bugyolálta, és magához szorítva bemenekült vele a jó 

meleg kunyhóba. 
 

Apóka és anyóka meghatódva hajoltak az asztalnál a kis jövevény 

felé. Kibontották, egymásra néztek, és sírtak az örömtől. Egy igazi 

kislány nyitotta rájuk a szemét, egy élő, hófehér, nagyon édes kislány. 
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– Látod, Marja, az ég gyermeket adott nekünk! 
 

Marja csillogó könnyei mögül mosolyogva nézett körül a vidáman 

ugráló lángoktól megvilágított kis szobában: 
 

– Most már nem olyan szomorú itt az élet! 
 

– Hópelyhecskének fogjuk hívni – simogatta meg apóka a kis fejet – 

mert ő a hó ajándéka. 
 

Hamarosan fürge kis lábak kopogása hallatszott a kemény fapadlón, 

gyermekkacagás, vidám nevetés hangzott, meleg béke töltötte be a kis 

otthont. S Hópelyhecske gyorsan nőtt, egyre bájosabb lett. Tél közepére 

már egy sudár kislány hajolt az ablak mellé állított dézsa fölé, s nézte 

magát a sima víztükörben. Aki látta, már tizenkét évesnek is vélhette. 

Ajkáról az olvadó hó alól feltörő patak csörgedezése hallatszott, szemé-

ben az ég kékje nyílott. S a bőre fehér volt, mint a hó. A többi, vele egy-

korú lány arcán rózsa piroslott, az övén nem. Különös fény égett a bőre 

alatt, olyan, mint amikor a Nap felizzasztja a havat. 
 

A tél végre engedett szorításából. A villanó napfénytől a hó visszahú-

zódott, és csillámló csermelyek indultak meg a mezőkön. A föld mohón 

itta az éltető vizet, és a fákon rügyezett, kizöldült, virágba borult az új 

élet. A ház előtti kis padokon, kint a szántóföldeken az emberek a me-

leg Nap éltető sugaraiban mosták meg az arcukat, s hagyták, a simogató 

szellő letörölje, lefújja róla a tél emlékét is. Vidám dallal köszöntötték a 

rég várt kikeletet: 

 

Édes tavasz, mivel jöttél? 
 

Ide közénk hogy érkeztél? 
 

Eke vasán felfénylettél? 
 

Vagy virág szirmán repültél? 
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A nyitott ablakon keresztül Hópelyhecske is meghallotta a vidám éne-

ket. Hirtelen megállt kezében a törlőruha, arcán árnyék vonult át, és 

szemére fájdalmas szomorúság telepedett. 
 

– Mi baj, kislányom? – riadt fel anyóka – Valami bánt? Olyan 

szomorú lettél! …. Hajtsd ide kis fejed, hagy vigasztaljon anyácskád… 
 

Hópelyhecske nem válaszolt, csak nézett szomorúan. Ezután amikor kint 

újra meg újra felhangzott a tavaszköszöntő, Hópelyhecske mindig megriadt, 

s egyre szomorúbb lett. Kint hamarosan a nyár melege rezgett a puha 

levegőben. A fán kakukk tudatta mindenkivel, hogy merre jár. Az erdőben, 

a lombok közt és a patakok partján szédült vidámsággal csiviteltek a 

madarak. Vidám kis lánycsapat futott ki a rétre. Kergetőztek, kacagtak, 

sikongattak; meghempergőztek az illatos fűben. Ragyogott rájuk a Nap. 

Hópelyhecske soha nem ment ki kis barátaival. A fák árnyékában maradt, 

vagy a forrás hűsítő tövéhez húzódott. Égő ajkát nyújtotta az eső-nek és a 

jégnek egy kis enyhítő hidegért, amikor vihar vonult át a tájon. Egyik nap 

élénk gyermekcsapat haladt el Hópelyhecskéék ablaka előtt. 
 

– Hópelyhecske! Gyere velünk! Az erdőbe megyünk málnát szedni – 

kiáltottak be az ablakon. 
 

– Menj velük, Hópelyhecske! – kérlelte anyóka – Jól fogod érezni ma-

gad velük, majd meglátod. Menj, Kislányom! Ne várakoztasd meg őket 
 

Hópelyhecske a társaival tartott. Keresztülvágtak a mezőn. A lányok 

virágkoszorút fontak a fejükre, és énekeltek, táncoltak. Az erdőben szét-

széledtek, és hol itt, hol ott hangzott fel egy-egy meglepett kiáltás: 
 

– Mennyi málna! Ide gyertek! 
 

– Itt több van! 
 

– Milyen piros és édes! 
 

– A vidám gyermekzsivaj felélénkítette az erdőt. 
 

– Gyújtsunk tüzet a száraz ágakból, füvekből! – javasolta az egyik kis-

lány. Kis idő múlva láng lobbant, ropogott a tűz a tisztáson. 
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– Ugorjuk át! Ugorjuk át! – kiabáltak a gyerekek, majd kettesével ké-

zen fogták egymást s máris repültek kis szoknyácskájuk után a kapkodó 

lángnyelvek fölött. Amikor földet értek, izzadtan és felhevülten ölelkez-

tek össze, s boldogan kacagtak. 
 

– Hópelyhecske! Ugorj te is! – biztatták. 
 

Hópelyhecske engedelmeskedett. A láng fölé lendült... Egy megsza-

kadt sikoltás hangzott... és a szél egy kis fehér felhőcskét ragadott 

magával, míg hirtelen el nem tűnt az ég kék mélyén.



Shervood Anderson: Halál az erdőben 
 

 

I. 

 

Már öreg asszony volt. Az egyik farmon élt amellett a város mellett, 

ahol én is laktam. Szerte az egész vidéken, és a kis városban találkozik 

az ember ilyen öreg öregasszonyokkal, de senki sem tud róluk sokat. 

Egy ilyen öregasszony bejön a városba valami elnyűtt lovat hajtva, vagy 

egyszerűen csak gyalog jön, karján kosárral. Tyúkjai lehetnek otthon, 

tojások, amiket eladhat. Ilyenkor behozza őket kosarában, és a 

fűszereshez megy, ahol becseréli őket. Kap egy kevés sót, sertéshúst, 

valami kis babot. Kap két font cukrot, némi lisztet. 
 

Azután a henteshez megy, és kutyaeledelt vesz. Tizenöt centből csak tizet 

költhet, így fizetés után még kér valamit. Régebben a mészárosok odaadták 

bárkinek a májat, aki el akarta vinni. A családunkban mindig volt belőle. 

Egyszer az egyik bátyám egy egész tehénmájat kapott a város vásártere 

melletti vágóhídon. Addig ettük, míg betegek nem lettünk tőle, hiszen soha 

nem került egy centbe sem, de én még a gondolatát is meggyűlöltem Az 

öreg asszony is kap egy kis májat, meg pár csontot levesnek. 
 

Sohasem látogat meg senkit, hanem amint megkapja, amit akart, 

olyan gyorsan hazafelé indul. A csomagja nagy megterhelést jelent egy 

maga korabeli nőnek, de útközben senki sem veszi fel. Az emberek 

végighajtanak az úton, de nem vesznek észre egy öregasszonyt. 
 

Volt egy ugyanilyen szerencsétlen pára az én időmben is, amikor még 

fiatal gyerek voltam, és attól szenvedtem, amit gyulladásos reumának 

hívnak. Egy nyáron és egy őszön át járogatott be a városba. Mindig a 

házunk mellett haladt el. Egy idő múlva aztán hazafelé ment. Akkor is a 

házunk mellett haladt el. Súlyos csomagot cipelt a hátán, sarkában két 

vagy három, sovány, barátságtalan tekintetű kutyája loholt. 
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Az öregasszonyban nem volt semmi különös. Egyike volt azon név-

teleneknek, akivel aligha ismerkedik valaki, de aki valahogy bevésődött 

a gondolataimba. És most, annyi év után, eszembe jutott, és eszembe 

jutott, mi történt akkor. Hallgassák meg most! 
 

Grimesnek hívták, férjével és fiával egy meszeletlen házban lakott a 

kis öböl partján, négy mérföldnyire a várostól. 
 

A férje és a fia durva, erőszakos gazfickók voltak. Bár még a fiú alig 

volt huszonegy éves, már letöltött egy kis időt a börtönben. Azt suttog-

ták, hogy az asszony férje lovakat lopott, és valamelyik másik megyébe 

hajtotta őket. Valahányszor, amikor egy ló hiányzott, a férfi is eltűnt. De 

soha senki nem kapta el. 
 

Egyszer, amikor Tom Whitehead lóistállója körül ténferegtem, a férfi 

odajött, és leült elől a padra. Két vagy három ember volt még ott, de senki 

sem beszélgetett vele. Még ült néhány percig, majd felállt, és elment. Amint 

elindult, megfordult, és az emberekre nézett. Szemében dac, nyílt ellensze-

gülés látszott: ”Jól van, megpróbáltam barátságos lenni. Nem akartok velem 

beszélgetni. Ugyanaz van akkor is, amikor a városba megyek. Ha néhanap 

egyik szép lovatok elvész, nos, akkor mi van?” Valójában nem szólt egy 

szót sem, de mintha a szemei azt mondták volna: „Szeretném egyikőtöket 

jól állon vágni.” Emlékszem, hogy megborzongtam a tekintetétől. 
 

Az öreg ember olyan családhoz tartozott, amelynek valamikor volt 

pénze. Jake Grimesnek hívták. Most már mindenre emlékszem. Apjá-

nak, John Grimesnek saját fűrészmalma volt, amikor még a megye új 

volt, és kereste a sok pénzt Aztán rákapott az ivásra, és a nők után 

futkosott. Amikor meghalt, nem sok maradt utána. 
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A fiatal Jake a maradék közé vágott, és nagyon hamar nem volt több 

fa, amit fel lehetett volna szeletelni. A földje is majdnem mind elment. 
 

A feleségét egy német farmertől hozta el, akihez egy júliusi napon 

dolgozni ment búzaaratáskor. A lány fiatal teremtés volt akkor, és ha-

lálra rémült. Gondolhatják, a farmer ott sündörgött a lány körül, akit, azt 

hiszem, úgy fogadtak fel. A feleség gyanakodott, és halálra gyötörte az 

árvát, ha a férfi nem volt a közelben. Akkor, amikor a feleségnek a vá-

rosba kellett mennie, hogy a készleteket felújítsa, a farmer támadt rá. A 

lány elmondta a fiatal Jakének, hogy soha semmi komoly nem történt, 

de a férfi nem tudta, hogy higgye-e vagy se. 
 

Jake maga meglehetősen könnyen vette a lányt, először nem volt jó-

ban vele. Nem is vette volna feleségül, ha a német farmer nem próbálja 

elmagyarázni neki, hova kell mennie. Ekkor rábeszélte a lányt, hogy 

kocsizzon ki vele a bricskáján, valamelyik este, amikor ő kint csépel, és 

a következő vasárnap vissza is jött érte. 
 

A lány úgy rendezte, hogy ne találkozzon a gazdájával, amikor kijön 

a házból, de mikor beszállt a bricskába, a farmer észrevette. Majdnem 

sötét volt már. 
 

A német hirtelen a ló fejének ugrott. Megragadta a kantárt, Jake pedig 

előkapta az ostort, aztán jól ellátták egymás baját. A német erőszakosan 

támadott. Lehet, hogy nem bánta, vajon a felesége látja – e vagy nem. Jake 

arcul vágta és vállon csapta az ostorral, de mivel a ló rakoncátlankodni 

kezdett, a farmernek el kellett engednie. Aztán egymásnak estek újból. 
 

A lány ezt már nem látta. A ló rohanni kezdett, és közel egy mérföldet 

vágtatott le az úton, míg végül a lánynak sikerült megállítania, és egy 

fához kötnie az út mellett.(De honnan tudom én mindezt? A kisváros 

történeteiből ragadhatott meg az emlékezetemben, amikor még kisfiú 

voltam.) Jake itt talált rá, amikor rendezte dolgát a némettel. 
 

A lány halálra rémülve, sírva húzódott össze a bricska ülésén. Sok dol-

got mesélt arról, hogy akarta a német megfogni, hogyan kergette az egyik 
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alkalommal az istállóban. Máskor meg, amikor történetesen csak ketten 

voltak otthon, hogyan szakította le róla a ruhát elől meztelenre. A lány 

elsírta, hogy akkor a német megkapta volna, ha nem hallja meg, hogy a 

felesége behajt a kapunál. Az asszony oda volt a városban, hogy a házi 

készleteket feltöltse. Kifogott és a lovakat az istállóba vezette. A férje 

nem várta be, hanem mielőtt meglátta volna, kimenekült a földekre. 

Előtte azonban megfenyegette a lányt, hogy megöli, ha beszél. 
 

Mit tehetett volna szegény, hazudott arról, hogy valami leszakította a 

ruháját az istállóban, amikor az állatokat etette. Most jut eszembe, hogy 

felfogadott, árva lány volt, aki nem tudta, hogy apja, anyja merre van. 

Talán nem is volt apja. Értik, mire gondolok? 
 

Az ilyen felfogadott gyerekekkel gyakran elég kegyetlenül bántak. 

Gyerekek voltak, akiknek nincsenek szüleik. Valójában rabszolgák voltak. 

Nagyon kevés árvaház volt akkoriban. Törvényesen valamelyik házhoz 

adták ki őket. Csak a jó szerencsén múlott, milyen sors jutott nekik. 

 
 
 
 

II. 

 

A lány feleségül ment Jakehez, Szült neki egy fiút és egy kislányt. A 

kislány később meghalt. Aztán nekilátott az állatállomány táplálásának. 

Ez lett a munkája. A németnél ő főzött a farmerre és a feleségére. Az 

asszony erős volt, széles csípővel, és a legtöbb idejét a mezőn töltötte a 

férjével. A lány etette őket, de etette a teheneket is az istállóban, etette a 

disznókat, a lovakat és a csirkéket is. Fiatal élete minden napjának min-

den percét azzal töltötte, hogy valakit vagy valamit etetett. Amikor férj-

hez ment, Jake Grimest kellett etetnie. Gyenge teremtés volt, és amikor 

már négy éve volt férjnél, a két gyerek megszületése után, sudár termete 

meghajlott, válla felpúposodott. 
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Jake mindig sok nagytermetű kutyát tartott a fűrésztelep melletti ház 

körül, lent a halászkikötőben. Állandóan lovakkal kereskedett, amikor 

éppen nem lopott valamit, és ezek a sovány állatok a ház körül bóklász-

tak. Jakenek volt még három – négy disznója, és egy tehene is. Az 

állatok azon a kevés földön legelésztek, ami még a Grimes birtokból 

megmaradt. Jake nem sokat dolgozott. 
 

Adósságba verte ugyan magát egy cséplőfelszerelés miatt, működtette is, 

de ez a vállalkozás nem nagyon fizetett. Az emberek nem bíztak benne. 

Attól féltek, hogy éjszaka ellopja a kicsépelt magot. Nagyon messzire 

kellett mennie, hogy munkát kapjon, és túl sokba került, hogy odajusson. 

Télen vadászott és egy kevés tűzifát vágott, amit valamelyik közeli város-

ban adott el. Amikor a fia felnőtt, olyan lett, mint az apja. Együtt ittak. 
 

Ha nem volt semmi ennivaló a házban, amikor hazajöttek, az idősebb 

férfi fejbe verte öreg feleségét. Az asszonynak volt néhány saját csirké-je, 

és ilyenkor gyorsan le kellett vágnia egyet. Ilyenkor mindig megijedt: 

„Ha mindet levágja, nem lesz több tojás, amit eladhatna, amikor a város-

ba megy. Mit csinál akkor?” 
 

Egész évben azon kellett gondolkodnia, hogyan etesse a körülötte élő 

lényeket. Hogyan etesse a disznókat, hogy őszre felhízzanak és le lehes-

sen őket vágni. Ilyenkor a legtöbb húst elvitte a városba, és eladta. Ha 

nem sikerült elsőre, a maradék húson a fia adott túl. 
 

A két férfi időnként összeverekedett, ilyenkor az asszony reszketve 

húzódott félre. 
 

Valahogy felvette azt a szokást, hogy mindenre csak hallgatott, és ez rögzült 

is benne. Időnként, amikor kezdett összemenni – pedig csak negyven éves volt 

még – és amikor a férje és a fia távol voltak, lovakkal kereskedtek, körüljárta a 

házat, az istállóudvart, és magában motyogott. „Hogyan etessen meg 

mindenkit?” – ez volt a fő problémája. Meg kellett etetnie a kutyákat. Nem volt 

elég széna az istállóban a lovaknak és a teheneknek. Ha nem eteti meg a 

tyúkokat, hogyan adjanak tojást? Eladni való tojás nélkül 
 

182 



hogyan szerezze be a dolgokat a városban, azokat a dolgokat, amikre 

feltétlenül szüksége van, hogy tovább folyhasson az élet a farmon. 
 

Hála az égnek, bizonyos értelemben a férjét nem kellett etetnie. Ez hama-

rosan a házasságkötés után kezdődött, az után, hogy a gyerekek megérkeztek. 

Hogy Jake hosszú utazásai során hova ment, nem tudta, amikor hetekre 

elmaradt a háztól. Amikor a fiú felnőtt, apa és fia együtt csavarogtak el. 

Otthon a két férfi mindent rá hagyott, hogy rendezze. De nem volt 

egy fillérje sem. Nem ismert senkit. Senki sem szólt hozzá a városban 

sem. Amikor itt volt a tél, fadarabokat kellett gyűjtenie a kályhájába, és 

nagyon kevés magon kellett fenntartania az állatokat. Ezek a szegény lé-

nyek éhesen kiáltoztak utána az istállóban, a kutyák állandóan a sarká-

ban voltak. Télen a tyúkok kevés tojást tojtak, összehúzódtak az istálló 

sarkában. Állandóan figyelte őket: ha télen az istállóban egy tyúk tojást 

ad, s ő nem találja meg, a kincs megfagy vagy összetörhet. 
 

Egyik téli napon az öregasszony bement a városba. Néhány tojást tudott 

csak vinni magával. Kutyái ott loholtak utána. Nem indult el előbb három 

óránál, addig, míg a hó erősen esett. Néhány napja nem érezte magát jól, 

így cammogott be a városba, motyogva, gyengén öltözötten, meggörbült 

vállakkal. Csak egy öreg búzás zsákot vitt magával, melynek legalján 

lapultak a tojások. Nem volt belőlük sok, de télen felmegy a tojás ára. Az 

asszony egy kis élelmet szeretett volna kapni értük cserébe, egy kevés sós 

disznóhúst, egy kis cukrot, talán még valami kis kávét is. Akadhat hentes, 

aki egy májdarabot adna hozzá ráadásul…. 
 

Amikor az öreg asszony beért a városba, és árulta a tojásokat, kutyái 

kint maradtak, és az ajtók elé feküdtek. A kereskedés olyan sikeres volt, 

hogy a pénzből futotta mindenre, amire szüksége volt, sőt még többre is. 

Az asszony aztán a henteshez ment, aki adott neki egy kis májat meg 

némi kutyaeledelt. 
 

Hosszú idő óta ez volt az első alkalom, hogy valaki barátságosan be-

szélt vele. A hentes egyedül volta boltjában, amikor belépett hozzá, és 
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bosszús volt amiatt, hogy egy ilyen beteges kinézésű öreg asszony ilyen 

napon kint van az utcán. Hidegebb van, s a hó, mely délután nem esett, 

most újra hullani kezdett. A hentes a feleségéről és a fiáról kezdett el 

mondani valamit, és szidta az övéit. Az asszony némi meglepetéssel a 

szemében nézett rá, amint beszélt. A férfi még azt is mondta, hogy ha a 

férje vagy a fia bejönne, hogy májat vagy csontos húst kérjen, amiket ő 

most a zsákba tett, éhenkórásznak nézné őket. 
 

Éhenkórászok? – riadt fel az asszony. Ezeket etetni kell! Etetni kell az 

embereket, a lovakat, amiknek nem sok haszna van, de el lehetne adni őket!. 

Etetni kell a szegény sovány tehenet, amelyik már három hónapja semmi tejet 

nem ad! Mind ennének: lovak, tehenek, disznók és az emberek! 

 
 
 
 

III. 

 

Az öreg asszonynak még besötétedés előtt haza kellett érnie, ha tud. Kutyái 

a sarkában voltak, és szaglászták a súlyos zsákot, amit a hátára erősített. 

Amikor kiért a város széléhez, megállt egy sövénynél, és még jobban 

odakötötte a csomagot a hátához egy kötéldarabbal, amit éppen ebből a 

célból tett a zsebébe. Így könnyebben tudott haladni. Karja már fájt. 
 

Keserves volt azonban átjutni a sövényen, egyszer fel is bukott, és a hóba 

zuhant. A kutyák szorosan ott lábatlankodtak körülötte. Harcolnia kellett, 

hogy lábra tudjon állni, de végül sikerült. Azért választotta, hogy átmászik 

a kerítésen, mert ez rövidebb út volt át a hegyen és keresztül az erdőben. 

Mehetett volna körbe is az úton, de egy mérfölddel többet kellett volna 

gyalogolnia, és attól félt, hogy nem bírná. Aztán meg, amint hazaér, meg 

kell etetnie az állatokat. Egy kevés széna, néhány szem kukorica maradt 

csak odahaza. Talán a férje meg a fia hoznak valamit haza, ha megjönnek. 

A Grimes család megmaradt ócska brics- 
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káján hajtottak el. Egy rozoga lovat fogtak csak be, kettőt a kötőfékkel a 

kocsihoz kötöttek, úgy vontatták őket. A lovakkal kereskedni akartak, 

hogy egy kis pénzhez jussanak, ha tudnak. Biztos rémesek lesznek, ha 

hazajönnek. Jó lenne, ha lenne valami a háznál, mikor megjönnek, – 

gondolta az öregasszony. 
 

Eszébe jutott a fia, akinek valami szerelmi kalandja volt egyszer egy 

nővel, aki 15 mérföldre élt a megyeszékhelyen. Pallérozatlan, eléggé nyers 

nő volt, erőszakos. Egyik nyáron a fia elhozta a házhoz. Mindketten egész 

nap csak ittak. Jake Grimes távol volt, és a fiú meg az asszony úgy 

parancsolgattak, mintha a rabszolgájuk lett volna. Maga nem nagyon bánta, 

hozzászokott már. Bármi történt, nem szólt semmit. Ez volt a módszere, 

hogy hagyják tenni a maga dolgát. Így boldogult, amikor még fiatal volt a 

németnél, és azóta is, mióta Jake feleségül vette. Amikor a fia kihozta az 

asszonyt, egész éjszaka együtt maradtak. Együtt aludtak, mintha férj és 

feleség lettek volna. Nem nagyon döbbentette meg. Olyan múltja volt, hogy 

az életben korán hozzászokott az efféle dolgokhoz. 
 

Ezekhez hasonló gondolatok közt próbált keservesen keresztül vergőd-ni, 

hátán a csomaggal egy nyílt szántóföldön. Átgázolt a nagy hótömegen, 

majd betért az erdőbe. Egy ösvény futott ott, amit nehéz volt követnie. Csak 

a hegycsúcson túl, ahol a fák a legsűrűbben nőttek, talált egy kis tisztást. 

Eszébe jutott valakinek, hogy házat építsen ide? A tisztás olyan nagy volt, 

mint egy házhely a városban, elég széles egy házhoz meg egy kerthez. 
 

Az ösvény a tisztás mellett haladt el, és amikor az asszony odaért, 

leült egy fa tövébe, hogy megpihenjen. Ez nagy meggondolatlanság volt. 

Amikor elhelyezkedett, a zsákot a fa törzsének támasztva, jól esett neki. 

De hogy keljen fel újra? Egy pillanatra aggódott emiatt, de aztán 

nyugodtan behunyta a szemét. Aludnia kellett egy kis ideig. Ha az 

ember ennyire átfázott, nem hűlhet ki már jobban. … Délután kicsit 

melegebb lett, a hó sűrűbben esett, mint valaha. Aztán egy kis idő múlva 

kitisztult az idő, a Hold is előtűnt. 
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Négy Grimes kutya követte Mrs. Grimest a városba, mind magas, 

sovány útitárs. Az olyan emberek, mint Jeke Grimes és a fia mindig 

tartanak ilyen kutyákat. Rúgják, szidják őket, de azok csak maradnak. A 

Grimes kutyáknak, hogy megszabaduljanak az éhezéstől, sokat kellett 

tenniük a saját érdekükben. Most is ebben ügyködtek, mialatt az öreg 

asszony a tisztás szélén aludt, hátát a fának vetve. Nyulakra vadásztak az 

erdőben és a közeli földeken. Kóborlásaik közben felszedtek még há-

rom kutyát a közeli farmokról. 
 

Egy idő múlva az összes kutya visszatért a tisztásra. Valami miatt 

nyugtalanok voltak. Az ilyen éjszaka, a hideg fénnyel árasztott, a világ 

fölött uralkodó holddal, kivált valamit a kutyákban. Lehet, hogy valami 

ősi ösztön, amely jön valami ősi időből, amikor még farkasok voltak, s 

falkákban kóboroltak az erdőkben téli éjszakákon, ébred fel bennük. 
 

A kutyák a tisztáson az öregasszony előtt megették az elfogott két 
 
– három nyulat, így az első éhségüket pillanatnyilag elverték. Aztán ját-

szani kezdtek, körbefutva a tisztáson. Körbe –körbe futottak úgy, hogy 

mindegyik kutya orra az előtte lévő farkához ért. A tisztáson, a hóval 

fedett fák között, a hóval fedett fák alatt kísérteties képet mutattak. 

Ahogy így futottak, egyetlen kört alakítottak ki a puha hóban. Egyetlen 

hangot sem adtak ki, csak köröztek, köröztek a csapást követve. 
 

Lehet, hogy az öregasszony láthatta őket, mielőtt meghalt. Egyszer 
 
– kétszer felébredhetett, és elhomályosuló tekintettel bámulhatta ezt a 

különös látványt. Most már nem nagyon fázott, csak kellemesen álmos 

volt. Az élet makacs…Talán már nem volt teljesen tudatánál. Lányko-

ráról álmodhatott, amikor még a németnél élt, vagy előbbről, kisgyer-

mek koráról, azelőttről, amikor anyja lelépett és elhagyta őt. Nem sok 

örömteli dolog történt vele az életben. 
 

Időnként valamelyik Grimes kutya kivált a mozgó körből. Az 

öregasszonyhoz futott, s megállott előtte. Orrával megböködte az arcát. 

Piros nyelve kilógott. 
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A kutyák futása valami halotti szertartás lehetett. Lehet, hogy a pri-

mitív farkas ösztön, amely az éj és a futás hatására felébredt bennük, va-

lahogy megrémítette őket, s mintha azt mondták volna: „Nem vagyunk 

többé farkasok, kutyák vagyunk, az emberek szolgái. Ne halj meg, em-

ber! Amikor az ember meghal, mi farkasokká válunk újra.” 
 

Amikor a kutyák közül az egyik odament az alvó, a hátát a fának 

támasztó öregasszonyhoz, és orrát annak arcához nyomta, megnyugo-

dottnak látszott, és visszatért, hogy tovább fusson a falkával. Mindegyik 

Grimes kutya így tett bizonyos időközönként az éjszaka folyamán, míg 

a szegény lélek meg nem halt. 
 

Később, mikor felnőtt férfivá értem, mindent megtudtam erről a do-

logról. Ugyanis egy Illinois-i erdőben, egy téli éjszakán találkoztam egy 

kutyafalkával, amelyik ugyanígy viselkedett. A kutyák arra vártak, hogy 

meghaljak, mint ahogyan az öregasszonyra vártak azon az éjjelen, ami-

kor még kisgyermek voltam. De akkor, amikor az történt velem, fiatal 

férfi voltam, és semmilyen szándékom nem volt, hogy valamiképp meg-

haljak. 
 

Az öregasszony végül is szelíden és csendben meghalt. Amikor az 

egyik Grimes kutya holtan találta, a többi kutya abbahagyta a futást. 
 

Összegyűltek az asszony körül: szegény most ott feküdt holtan. Ő 

táplálta a Grimes kutyákat, amikor még élt. De mi legyen ezután? 
 

A halott hátán ott volt a csomag, a búzás zsák, amelyben a darab sós 

hús, a marhamáj volt, amit a hentes adott, volt ott még kutyaeledel és 

húsos csont is. A városi hentes egy hirtelen jött érzelmi rohamnak enge-

delmeskedve megsajnálta és teletömte a zsákot. Túl nagy rakomány volt 

ez egy öregasszony számára. 
 

A zsák túl nagy rakomány volt a kutyák számára is. 
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IV. 

 

Az egyik Gimes kutya kiugrott a többi közül, és tépdesni kezdte a cso-

magot az öregasszony hátán. A kutyák valóságosan is farkasokká váltak, 

s elfogadták az elsőt falkavezérnek. Azt tették, amit az tett: mindegyik 

belemélyesztette fogát a búzás zsákba, amit a szerencsétlen a kötelekkel 

a hátához erősített, és kivonszolták a testet a nyílt tisztásra. Az elviselt 

ruhát gyorsan letépték a válláról. 
 

Amikor két vagy három nappal később megtalálták a holttestet, a ru-

hája csípőjéig le volt szakítva róla. A kutyák nem nyúltak hozzá, csak az 

élelmet marták ki a búzás zsákból, ez volt minden. 
 

A test merevre fagyott, és a halálban a vállak olyan vékonyak voltak, 

az egész alak olyan törékeny volt, mintha egy kedves fiatal lány feküdt 

volna ott. 
 

Ilyen dolgok történtek Közép – Nyugaton a város melletti farmokon, 

amikor kisfiú voltam. 
 

Egy vadász, aki éppen nyúlra ment, találta meg az öreg asszony 

holttestét. Valami azonban, talán a különös, kör alakú ösvény a hóval fedett 

tisztáson, talán a hely némasága, de lehet, hogy maga a hely, ahol a kutyák 

bökdösték a testet, azzal próbálkozva, hogy lehúzzák a búzás zsákot, vagy 

kitépjék, megrémítette a szegény embert, mert gyorsan a városba menekült. 
 

Én akkor éppen a Fő utcán voltam az egyik bátyámmal, aki a város 

újságkihordója volt, és aki a délutáni lapokat hordta ki a postaládákba. 
 

A vadász egyenesen a fűszereshez ment és elhadarta a történetet. Az-

tán bement a vaskereskedésbe és a vegyes boltba. 
 

Az emberek gyülekezni kezdtek a járdákon, aztán elindultak az út 

mentén ahhoz a helyhez az erdőben. 
 

A bátyámnak folytatnia kellett volna a munkáját, hogy szétossza az 

újságokat, de most abbahagyta. Mindenki az erdőbe tartott. Ment a 

temetkezési vállalkozó és a békebíró is. Néhányan kordéra ültek, és 
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úgy hajtottak oda, ahol az ösvény elhagyta az utat, és befutott az erdőbe. 

De a lovak nem voltak élesre vasalva, és ide – oda csúszkáltak a síkos 

utakon, és semmivel sem értek oda előbb, mint mi, akik gyalog mentünk. 

A békebíró ment elől. Megtermett, erős férfi volt, akinek a lába meg-

sérült a polgárháborúban. Vastag sétabotjával gyorsan bicegett az úton. 

Bátyám és én szorosan a nyomában voltunk. Ahogy haladtunk, más 

férfiak és gyerekek is csatlakoztak a menethez. 
 

Besötétedett, mire odaértünk, ahol az öreg asszony letért az útról, de a 

hold már feljött. A békebíró arra gyanakodott, hogy gyilkosság történt. 

Állandóan kérdéseket tett fel a vadásznak, aki szintén ott haladt a vál-

lára vetett puskával. Kutyái szorosan követték. Nem mindennap adódik 

olyan szerencse egy szegény nyúlvadász számára, hogy ilyen fontos sze-

mélyiség lehessen. Most ki is használta annak minden előnyét: ő vezette 

a menetet a békebíróval együtt, és vázolta a helyzetet: 
 

„Semmiféle sebet nem láttam. Egy szép fiatal lány volt, ott feküdt, 

arccal a hóra borulva. Nem, nem ismertem!” – próbált bátornak 

mutatkozni. Valójában a vadász nem nézte meg közelről a holttestet. 

Meg volt rémülve. A lányt meg is ölhették, s valaki kiugorhatott volna 

az egyik fa mögül, és őt is meggyilkolhatta volna. Az erdőben, ilyenkor 

késő délután, mikor a fák mind olyan csupaszok, és fehér hó van a 

földön, valami hátborzongató keríti hatalmába az ember testét és a lelkét. 

Ha ráadásul valami furcsa, rejtélyes is történt a közelben, a legtöbb, 

amire az ember gondol, hogy elmeneküljön a környékről olyan gyorsan, 

ahogyan csak tud. A vadász nem volt nagyon bátor ember. 
 

A férfiak és fiúk csapata közben odaért, ahol az öregasszony átvágott a föl-

dön, majd tovább haladt a gyenge lejtőhöz, és bement az erdőbe. A bátyám és 

én hallgattunk. Bátyám az újságkötegeket egy vállán átvetett újságban hordta. 

Vissza kellett volna mennie a városba, hogy szétossza újságjait, mi- 
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előtt hazamegy vacsorázni. Ez jó kis időt vett volna igénybe. Ha én tovább 

megyek, amihez ragaszkodott volna, hogy így tegyek, mindketten elkésünk, 

és a mama és a nővérem újra melegíthette volna a vacsoránkat. 

Így a többiekkel tartottunk. Volt valami, amiről majd mesélhetünk. 

Egy fiúnak nem adatik meg gyakran ilyen lehetőség. Az volt a szerencse, 

hogy éppen akkor voltunk a fűszeresnél, amikor a vadász bement. A 

vadász vidéki fickó volt, egyikőnk sem látta soha azelőtt. 
 

Végül az emberek és a fiúk a tisztáshoz értek. A sötétség gyorsan lee-

reszkedik ilyen téli éjszakákon, de most a Hold fényében minden élesen 

vált ki a környezetéből. 
 

A bátyám és én a fa mellett álltunk, amely alatt az öreg asszony meg-

halt. Nem látszott öregnek, ahogy ott feküdt a fényben, megfagyva, 

csendben. Az egyik férfi a hátára fordította a hóban, s minden feltárult 

előttem. Testem valami furcsán, rejtélyes érzéstől reszketni kezdett. 

Ugyanígy érzett a bátyám is. Hideg lehetett. 
 

A bátyám és én még sohasem láttunk meztelen női testet azelőtt. Lehet, 

hogy a hó, amely a fagyott húshoz tapadt, okozta, hogy olyan fehérnek és 

szépnek látszott, olyan volt, mintha márványból lett volna. Egyetlen nő sem 

jött a társasággal, így végül egy férfi, a város patkolókovácsa levetette 

felöltőjét, és elterítette a szerencsétlen teremtésen. Aztán a karjaiba vette, és 

elindult a város felé. A többiek mind néma csendben követték, mivel akkor 

még senki sem tudta, ki a halott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
190 



V. 

 

Láttam mindent, láttam az ovális alakú nyomot a hóban, amely olyan volt, 

mint egy lóversenypálya, ahol a kutyák futottak, láttam a fehér, csupasz, fi-

atalnak tűnő vállakat, hallottam a férfiak elsuttogott megjegyzéseit. 

A férfiak egyszerűen megzavarodtak. A testet a temetkezési vállalko-

zóhoz vitték, és amikor a patkolókovács, a vadász, a békebíró és néhány 

más ember bement, az ajtót bezárták. Ha apu ott lett volna, ő is be tu-

dott volna menni, de a fiúknak kint kellett maradniok. 
 

Így a bátyámmal mentem, hogy szétosszuk a maradék újságot. Ami-

kor hazaértünk, a bátyám elmesélte a történetet. Én csendben maradtam, 

és korán feküdni mentem. Lehet, hogy nem voltam megelégedve azzal, 

ahogyan a történetet előadta. 
 

Később a városban kellett megismerkednem az öreg asszony történe-

tének más részleteivel. 
 

Következő napon azonosították a holttestet, és a nyomozás megindult. A 

férjet és a fiút valahol megtalálták, a városba hozták, és megkísérelték, 

hogy kapcsolatba hozzák őket az asszony meggyilkolásával, de ez nem járt 

sikerrel. A két férfinak tökéletes alibije volt. Ennek ellenére a város ellenük 
 
volt. El kellett menniük. Hogy hova mentek, nem hallottam róla. 

 
Csak egy képre emlékszem az erdőből: férfiak állnak körül, meztelen, 

lányos alak fekszik a földön arccal a hóban. Nyom fut körbe, amit a rohanó 

kutyák csináltak. Az egész fölött ott világít a hideg téli égbolt. A fák között 

feltáruló nyíláson át látszik, hogy tündöklő fehér felhődarabok úsznak 

egymással versenyezve az égen. Ez az erdei jelenet vált számomra ennek a 

történetnek az alapjává, amit most megpróbálok elmesélni. A részleteket 

később kellett lassan, hosszadalmasan felszedegetnem 
 

A dolog a következőképpen történt. Amikor fiatalember voltam, a né-

met farmján dolgoztam. A felfogadott lány félt a munkaadójától. A far-

mer felesége gyűlölte. 
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A dolgokat a helyükön láttam. 
 

Egyszer, később, volt egy félig rejtélyes kalandom a kutyákkal Illio-

nois egyik erdejében egy világos, holdfényes téli éjszakán. 
 

Amikor még iskolás voltam, egy nyári nap kimentem a barátommal a 

halászkikötő partjára, néhány mérföldre a várostól, és odamentem a 

házhoz, ahol az öregasszony élt. Senki sem lakott ott azóta, mióta 

meghalt. Az ajtók ki voltak szakítva a sarkukból, az ablaktáblák mind 

betörve. Amint a barátom és én az úton álltunk, odakint két kutya, nem 

kétséges, kóborló farm kutyák tűntek fel, futva a ház falánál. Magas, 

ösztövér állatok voltak. Odajöttek a sövényhez, és ellenségesen 

méregettek bennünket, akik ott álltunk az úton. 
 

Amint egyre idősebb lettem, az egész ügy, az öregasszony halálának a 

története olyan volt számomra, mint valami muzsika, ami nagyon 

távolról hallatszik. A különváló hangoknak lassan egy időben kellett fel-

hangozniuk. Ehhez valamit meg kellett érteni. 
 

Az asszonynak, aki meghalt, az volt a sorsa, hogy az állatok életét 

táplálja. Akárhogy is, ez volt minden, amit valaha csinált. Táplálta az 

állati életet: táplálta, mint gyerek, mint fiatal nő a német farmján, és 

táplálta esküvője után, amikor megöregedett, és amikor meghalt. 

Táplálta az állati életet a tehenekben, a csirkékben, disznókban, 

lovakban, kutyákban, férfiakban, Lánya még gyermekkorában meghalt, 

egy fia élt vele, akihez nem tudta viszonyát meghatározni. Azon az éj-

szakán, amikor meghalt, hazafelé sietett, testén cipelte az élelmet az ál-

lati élet számára. 
 

Meghalt a tisztáson az erdőben, és még halála után is folytatta az ál-

lati élet táplálását. 
 

Látják, valószínűleg azért volt, amikor a bátyám elmesélte a történetet 

otthon, és anyám és nővérem hallgatták, hogy nem éreztem, hogy a bátyám 

elmondta a lényeget. Mentségére szól, hogy túlságosan fiatal volt, és az 

voltam én is. Egy ennyire összetett dolognak megvan a maga szépsége. 
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Nem fogom megpróbálni, hogy kihangsúlyozzam a lényeget. Én csak 

megmagyarázom, miért nem voltam megelégedve akkor, és miért nem 

voltam megelégedve azóta sem. Azért beszélek erről, hogy 

megérthessék, miért voltam arra kényszerítve, hogy megpróbáljam 

elmesélni az egyszerű történetet újra meg újra.



Comenius: Életünk a világon csak vándorút 

 

1. Vándorút az 

életünk, emberek mi így 

érezzük. Istentől mért 

szenvedésben, Rövid létünk 

gyötrelmében. 

 

2. Örök mélyből 

ahogy jövünk, hogy a lények 

között éljünk, mindnyájunk 

első lakása dajkáló 

homálynak háza. 

 

3. Öntudatlan 

lényünk helye az 

anyaméhnek rejteke, 

honnan a világra övünk, 

küldetésünkre születünk. 

 

4. Nap nap után 

tovább menve, korban  

egyre 

növekedve, 

A világban forgolódunk, 

Lépésenként igazodunk. 

 

5. Sok ember 

bolyong egyedül, de 

akárhova menekül, végül 

csupán egy a sorsa: 

megérkezni a halálba. 

 

 



6. Mert ő, ki 

valahol várja, Nem tekint 

a nagy korára, 

Mindenkinek az a sorsa: 

Végül csak eljusson oda.



 

7. Halálon át 

felemelve méltat Isten 

mentségre; 

és addig nem, míg el nem 

jő a kín-úttól ment idő. 

 

8. Itt más nincs, csak mély 

gazság, megújuló nyomorúság. 

Gondoljuk, de meg nem értjük, 

rabszolgaság az életünk. 

 
9. Jézus! vezess fel az égbe, 

tieid mind kérnek esdve, védj, 

taníts, adj segítséget, mutasd, 

hol keressünk téged. 

 

10. És ott úgy ébred 

magára hogy őt egy másik 

út várja: út az örök 

végtelenbe, 

a mérhetetlen időbe. 

 

11. A világtól elbúcsúzva  
magát Istennek ajánlja,  
házát a mély sírba leli,  
lelkét urához emeli. 

 

12. Feltámadás ha 

érkezik, lélek testtel 

ölelkezik, az Úr örök 

honba viszi És a lelket 

lekötözi. 



Martinák Jánosné Szász 

Enikő Zsuzsanna írásai



 
 

 



Szapphó (latinosan Sapphó) csodája 
 
(i.e. 612?-550?) 
 
 
Szapphó az ókori görög líra legismertebb személyisége: ő volt az első köl-

tőnő, aki merészen szakított az epikus költészet hagyományaival, tar-

talmilag és formailag megteremtette a líra máig elismert alapjait. Hírét 

– töredékesen előkerülő művei ellenére is – megsokszorozták az évszáza-

dok, bár Platon epigrammája nyomán tizedik Múzsaként tekintettek rá 

már az ókorban is: 

 

Némelyek azt mondják, hogy a Múzsa kilenc. Be kicsiny 

szám! Leszboszi Szapphó ím, tízre egészíti ki. 
 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

Életéről keveset tudunk: apja Szkamandromiosz, anyja Kleisz volt, 

Leszbosz szigetéről származott arisztokrata családból, akik a homéroszi 

hősök leszármazottainak tartották magukat, és olyan szabadságban is 

éltek. Szapphó korában Leszbosz gazdag sziget volt, kiterjedt üzleti 

kapcsolatokkal, és amikor Pittakosz elűzte az arisztokráciát, szüleivel 

együtt ő is Sziciliába menekült. Visszahívása után egy zenével, tánccal, 

irodalommal foglalkozó lányközösség vezetője lett. Kerkülaszhoz, egy 

Androsz szigeti gazdag emberhez ment feleségül, született egy lányuk, 

akinek édesanyja nevét adta és elragadtatott verssel ünnepelte: 

 

Egy édes drága lányom van nekem 
 

Aranyvirág a gyenge termete. 
 

Nagy Lydiát nem adnák énnekem 
 

Érted nem kellene 
 

És nem kellene a szép Leszbosz se 
 

Gyönyörű Kleisz. 
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Egyéniségét, sokszínűségét nemcsak saját versei örökítették meg, 

Anakreon, a kortárs is megőrizte, aki Szapphóról írott versében a költő-

nő csúfondáros személyiségét emelte ki: 

 

Engem a Szerelem piros 
 

labdával szíven ért, és egy 
 

szépcipőjű, aranyhajú 
 

lánnyal játszani hívott. 

 

Lesbosban született a lány, 
 

csak csúfolta fehér hajam, 
 

s elfutott gonoszul, gonosz 
társnőire kacsintva. 

(Babits Mihály fordítása) 
 

A fiatalsághoz idősebb korában is ragaszkodó férfi verse szerint csak azt 

kapta, ami járt neki: a dacos szemű drágaság fájón rázta gyermek kezével 

élete zaboláját, s a tőle sokkal fiatalabb lány asszonyi fölénnyel oktatta ki: 

 

Ha szépet vágynál mondani s rendeset, 
 

S nem volna benne semmise, ami rossz, 
 

Akkor nem kötne meg a szégyen, 
 

S nyílt nemesen, szabadon beszélhetnél. 
 

Anakreon (Babits Mihály fordítása) 

 

A költőnő idealizált képe nemcsak vázafestményként, hanem szobor-

ként is fennmaradt, ahol gyakorta került össze egy másik leszboszival: 

az élet örömeit és a szerelmet propagáló Alkaiosszal, a költővel. Szapp-

hónak is legfőbb témája a szerelem, neki köszönhetjük a keserédes ki-

fejezés megszületését. Versei egy részét lányokhoz írta, így kötődött 

alakjához a leszboszi szerelem fogalma. Ez akkoriban nem számított kü- 
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löncségnek, az ókorban az azonos neműek szerelme elfogadott volt 

férfiaknál és nőknél egyaránt. 
 

Verseiben erőteljesen jelent meg a lírai én. Érzelmekkel átfűtött, kép-

szerű látásmód jellemezte, ami a többértelműség forrásává vált. A ki-

tárulkozás őszinteségével, öntudatosságával hatott verseiben, melyet 

Babits Mihály sokra értékelt: Szapphó mélyen átérezte az asszonyi sors 

dicstelenségét, átérezte, milyen sivár és kilátástalan a nő léte, ha 

menekvést nem talál a múlhatatlan művészetben. Egyik versében 

Szapphó maga is figyelmeztette társnőjét: 

 

Meghalva fogsz feküdni majd, 
 

s emlékezet nem fog maradni 
 

felőled a halál után. 
 

nem fűztél rózsalombokat 
 

Pieriából homlokodra, 
 

s fény nélkül szállasz föld alá, 
 

nem fogsz Olympra fel magasan 
repülni a holtak közül….  

Kölcsey Ferenc fordítása 
 

Bizony, bizony, Kölcseyt is elvarázsolta, mert töredékesen előkerülő 

írásai is jól mutatták költészetének sokszínűségét: magabiztosságát, női 

kacérságát, hitegető vidámságát: 

 

Lám a mézízű alma piroslik az ág tetején, az 

ágnak legtetején, mert aki leszedte, feledte – 

Eh, dehogyis feledte! Csak éppen nem tudta elérni… 
 

Babits Mihály fordítása 

 

A szerelmi vágy ébredését olyan pontosan rögzítette az Édesanyám 

nem perdül a rokka című versében, hogy a XVIII. századi magyar ud- 
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varházakban az ugyanazon rokka mellett ülők – de talán kisebb szabad-

ságban élők – is átérezhették azt: 

 

Édesanyám, nem perdül a rokka, 
 

olyan szakadós ma a szál, – 
 

vágy nehezül rám, 
 

mert a sudár, szép Aphrodité letepert! 
 

Szerető, szerető kell ma nekem már! 
 

Radnóti Miklós fordítása 

 

Radnóti versfordításának szépségét ők nem ismerhették, s mi is csak akkor 

értékeljük igazán, ha mellé tesszük B. Schreiber változatát, melyet Hatvany La-

jos saját fordításában mutatott be a Nyugatban Szapphóról készült írásában: 

 
Anyuskám, ne légy haragos, 

 
Szegény szívem nagyon nehéz, 

 
az orsómon lankad a kéz, 

 
Lelkemben vágy: csendes, dalos. 
Deli legény, rád gondolok.  

Hatvany Lajos fordítása 
 

Szerencsére a humor sem hiányzott Szapphóból, az egyik töredéké-

ben így írta le szerelmi vágyainak kielégületlenségét: 

 

Letünt a fiastyúk és a 
 

hold is: tovaszállt az éjfél, 
 

elmúlt a találka – óra 
 

s én itt heverek – magamban! 

 

Ezt a töredéket Babits könyvéből másoltam ki, aki nem írta alá a saját 

nevét fordítóként, mert egyik sorát Szabó Lőrinc (1900-1957) diákkori for- 
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dításából vette át, akinek életét ez a töredék végigkísérte, hogy aztán a Tü-

csökzenében önálló versként jelentesse meg az erről készített palimszesztjét: 

 

Örök helyzet…Alámerült a Hold. 
 

Utána a Fiastyúk. Áthajolt 
 

delén az éj. Áltattál csak, öröm! 
 

Elmúlt az óra. Magam feküszöm. 
 

Így fájt Sapphó. Négy teljes héten át 
 

ingó tutajon, ingó parti nád 
 

között napra-nap leste: jön-e, kit 
 

tiltott a törvény, de akart a szív. 
 

Igy fájt. Kétezer éve. A kabint, 
 

melybe húzódott, lám én is megint 
 

megépítettem, mint már annyian: 
 

ismétlődik minden minduntalan; 
 

s mint alattam a csobogó vizek, 
 

úgy dúdolgatom modern énekemet: 
 

Lemerült a Fiastyúk, le a Hold. 
 

Az utolsó vonat elzakatolt. 
 

Éjfél van. Ma is áltattál, öröm! 
 

Múlik az élet. Magam feküszöm. 

 

Az elmaradt randevún kesergő Szabó Lőrinc Szapphó felülírásával mutatta 

be a szerelmi kapcsolatok pillanatait és a pillanatokat is elveszítő 

akadályoztatásnak személyes bánatát. Vers és valóság címmel készített költői 

magyarázatában a régi és modern találkozásaként ünnepelte ezt a versét, elejére 

és végére bedolgozta Szapphó töredékét, és kiegészítette az eredeti 

verskezdettel, ami egyébként nem került bele a fordításba: A bárka a vízen állt. 

A görög eredeti kettős jelentését – a konkrét találka óra és a teljes élet 

egyszerre érthetését – használta ki ahhoz, hogy a vers elején az el- 
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maradt randevún kesergő pillanatot bontsa ki, ami aztán a vers végére az 

élet mulandóságának tudatosításává vált. Egyetlen pillanat megrajzolásával 

így ért össze versében a valóság és a költészet, ami az 1953-as szonettek 

tematikai és poétikai hangoltságát adta. (Csak zárójelben jegyzem meg, 

hogy Kabdebó Lóránt alapos filológiai kutatással azt is kiderítette, ki volt e 

szonettek (fekete?) hölgye, mert bár Szabó Lőrinc nem írta le a nevét 

gyorsírásos hagyatékában sem, de a jelzések összeértek Kozmutza Flóra  

József Attila utolsó szerelme, és Illyés Gyula feleségének alakjában… S 

erre mit is lehet mondani?!) 
 

Az eddig idézett töredékek mellett két verse teljes egészében ránk maradt, 

melyek évszázadok óta visszhangozzák Szapphó költőiségét. A Boldog 

legény a szerelmi érzés összetettségét mutatja meg, ami egyszerre egyszerű 

és édes, keserű, mély és nyugtalan. Test és lélek Szapphónál még 

egységben volt, hiszen ezt is csak a keresztény szemlélet választotta el 

egymástól. Ez a vers annyira megtetszett Catullus (i.e. 87-i. e. 54) római 

költőnek, hogy lefordította latinra és besorolta költeményei közé. Minthogy 

azonban megtartotta az eredeti vers sajátos formáját, így került be az 

szapphói strófaként az európai irodalmi köztudatba. De ez a Szapphó vers 

nála mégsem pusztán a versek egymással való beszélgetése lett, amit a 

szakirodalomban intertextualitás néven emlegetnek, mert ő annál nagyobb 

költő volt. Szapphó úgy írta le a szerelmi érzést – világosít fel bennünket a 

költő-filológus Imre Flóra – hogy nemcsak megéli, de kívülről is figyeli 

magát, az érzést nem nevezi meg, csak a külső tüneteit jeleníti meg. 

Catullus is nagy megfigyelő volt, verseiben összefonódott az érzelem és a 

kimondás lehetőségének a keresése. Szapphó sora azzal vált az ő 51. 

versévé, hogy megtoldotta egy, az eredeti versben nem szereplő strófával: 

 

Árt neked, Catullus, a lustaságod! 
 

attól őrjöngsz úgy, az okozza vágyad. 
 

Tönkretett már városokat, királyt a 
munka hiánya.  

Catullus



Ez a versszak már nem a szerelemről szól, hanem arról, hogy Catullus 

azt is meglátta, hogy az önmagára figyelő költőt hogyan látja a politikával 

és vagyonszerzéssel elfoglalt külvilág. Imre Flóra szerint így vált a Catul-

lus vers kettős tudathasadássá: nem csak a költő figyelte benne magát, de 

azt is látta, ahogy a világ őt hogyan látta, amikor a szerelem miatt éppen 

bohócot csinált magából… Sok izgalmas magyar fordításban olvasható ez a 

vers is, melyek között ott van Kölcsey Ferenc: Sappho után műve is, 

akinek köteteiben pedig hiába keresünk szerelmes verseket. Igaz, az ő 

változatából kimaradt a megszólított neve, de megérezte a Szapphó vers 

titkát: azt a közvetlenséget, amivel a szerelmi gyötrődést megfogalmazta: 

 

Nyelvem eltompul ajakim között, s 

gyors Égi tűz esik tetemimre végig, 
 

Zúg fülem, s bágyadt szemeim 

borúlnak Éji homályba. 

 
E vers legérdekesebb változata Ady Endréhez köthető, aki az eredetit 

csak nyersfordításban látta, amikor Hatvany Lajos kérésére verssé for-málta. 

Nagyszerű költőként azonnal megérezte értékeit: lendületét és érzelmi 

nyíltságát, melyeket saját változatában is érvényesített. Földessy Gyula 

jegyezte fel a vers keletkezéséről, hogy Ady változata néhány perc alatt 

született meg a nyersfordítás elolvasása után. Hatvany Lajos aztán a már 

emlegetett cikkében műfordításként adta tovább, bár Ady a korabeli fordítói 

igényeknek: a tartalmi és formai hűségnek ezzel a verssel nem tett eleget. 

Ady módszere a sűrítés volt, verse ez által inkább átköltéssé, azaz 

parafrázissá vált. Bár hasonló lendülettel indult, de csak tartalmilag 

emlékeztetett a forrásra. Az asszonyi vers kedvtelve részletezte azt a hatást, 

amit a kedvese váltott ki belőle, Ady ezt a felsorolást teljesen 

leegyszerűsítette, és a szapphói strófát is egyénien használta: 
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Hideg verejték veri testem, 
 

Remegőn, félve, halóan, 
 

Az őszi fűszálnál fakóbban 
 

Állok és már érzem vesztem, 
 

Meghalok érted. 

 

S mert Adynál a versszakok utolsó sorai verszárlatként működtek, már emi-

att sem ragaszkodhatott az eredeti formához. Befejezése – „Meghalok érted!” 

– óriási közhely, ám itt helye van és szerepe: az egész gondolatot ezzel zárta le. 

A mintából ezzel egy megrázó szerelmes verset formált, melyet elhelyezett 

a Szeretném, ha szeretnének című kötetében. Hogy ez a vers a kihűlőben lévő Léda 

kapcsolatban ne játszhasson szerepet, Hatvany Lajosnak ajánlotta, nem Lédának. 

De nem dobta el, mert átköltése révén már az övé volt, amelynek értékét Füst Milán 

fogalmazta meg legpontosabban: az Ady verset olvasva az ember szerelmes lesz 

magába a szerelembe, mert ez a vers a szív egyenes idézete. 
 

Ennek a Szapphó versnek újabb fordítását a XX. század második 

felében Devecseri Gábor is elkészítette Boldog legény címmel: 

 

hisz ha látlak, s bár kis időre, hangot 
 

nem tud nyelvem 
 

adni, mely tövén elakad, s a könnyű 
 

tűz egész bőröm befutossa végig 
 

nyomba, s nem lát szemem se, zúgván 
 

zúg a fülem már. 

 

Ami Vas Istvánnal való fordítói vitájához vezetet, aki úgy látta, hogy a filológiai 

pontosság kiírthatja a versekből a lényeget: azt a nyelvi erőt, lendületet, 

természetességet – azaz az egyéni ízt – amitől még a gyengébb költők fordítása is 

képes elevenné válni. Meg is állapodtak, hogy az idegen művek tolmácsolásának a 

pontosság és a költőiség egyformán követelménye kell, hogy legyen. 
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A másik, teljes egészében fennmaradt Szapphó vers egy himnusz, me-

lyet a szerelem istennőjéhez, Aphroditéhez írt. Talán ez a legismertebb 

Szapphó vers, melyet személyes beszédmóddal és időjátékkal tagolt, a 

költői én zaklatottságát pedig a mondatok modalitásával fejezte ki. 

 

Tarka trónodon, kegyes Aphrodité, Zeusz 

leánya, már könyörülj te rajtam! Fájó 

kínra mért csalod, ó hatalmas, 
 

tőrbe a lelkem? 
 
 

Személyesebb és bizalmasabb, mint az előbbi vers volt, és merészen 

eltért a költőnő a hagyományoktól abban is, hogy a mondathatárok és a 

sorok, strófák határai nem estek egybe. Ezt a soráthajlást francia szóval 

enjambement-nek nevezzük, igazán majd a XX. századi líra fogja kedvelni. 
 

A szerelmes költő himnusza más, mint a zsoltárfordítóé, aki a szöveg 

mögé bújik, nem egyéni, hanem közösségi üzenetet fogalmaz meg. Szapp-

hó ezt a hagyományos vallási műfajt is megújította, s ez a verse is a testi és 

lelki szerelem őszinte megvallásává vált. Különlegességét az adja, hogy 

benne a költő individuális: megszólítja kedvenc istennőjét, aki a múltban 

már segítette, ezzel a két idősíkot – a múltat és a jelent – egybeolvasztja, és 

a befejezésbe bekerült a jövő is a vágyott következménnyel. A vers 

folyamán többször átalakult az istennő alakja, mert nemcsak támogatója 

volt, szenvedését is neki köszönhette, és várt segítsége révén a költői én 

küzdőtársává léphetett elő. Mindezek következtében sajátos vibrálás és 

hullámzás jellemzi ezt a verset, amiben a kérés és könyörgés időnként kö-

vetelőzésbe csap át, s a szerelem érzésében is megjelenik a pillanatnyiság 

és az elmúlás. Mindezeket azonban a keretes szerkezettel kordában tudta 

tartani, melyben az érzelmi túlfűtöttséget az istennő okos szavai kiegyen-

lítették. A vers különlegességének forrásává ez a sokféle szembeállítás vált, 

melynek alapját az égi és földi nő ellentéte adja, amit finomított a magasság 
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és a mélység, az aranylakás és a feketéllő föld ellentéte, ez utóbbi 

Aphrodité szabadságát és a lírai én kényszerű cselekvését mutatta meg. 
 

Szapphó, az első költőnő halhatatlanná vált: minden időszakban mi-

nőségként gondoltak rá, számtalan verssel, utalással idézték fel erejét. A 

magyar költészetben a XVIII. században jelent meg, és ereje napjainkig 

kitartott. Ezek között talán a legérdekesebb Finta Éva kísérlete, aki szá-

mára Szapphó nemcsak költői mintává, hanem önmetaforává vált, s egy kö-

tetnyi verset formált alakja köré. Szapphó a szirten című kötetének témája a 

nő: mint nő, és a nő: mint alkotó. Önmaga belső harcát vívta meg ebben jól 

eltalált segítőkkel, hiszen Szapphó mellé felsorakoztatta Sylvia Plathot, a 

modern amerikai költészet alakját, és e két véglet között ott feszül a köl-

tészet keresztje, amely – miként költőtársait – őt sem engedte el. 
 

Finta Éva korábbi köteteiben is szerepeltek női témák, de itt újdon-

ságként jelentkezett felvállalt líraisága és a sok kötött formájú vers, ami 

Szapphó jelenléte miatt kézenfekvő. Gondolatainak kifejtését megszen-

vedett költői szabadsága jegyében tette, ami számára sem jelent korlátok 

nélküli létet, csak eszköztára kiszélesedését. Az alkotás kegyelmi állapo-

tában – hiszen egyetlen év alatt fogalmazódtak meg a kötet versei – ösz-

szefonódott benne Beregszász és Zemplén, Mikes Kelemen módján: úgy 

szeretem Rodostót, hogy nem feledhetem Zágont… Mindehhez a hátteret  
– a végtelent – Szapphó tengere adja, mely összekapcsolódhatott Sylvia 

Plath óceánjával, s áradó zenébe (és humorba) csomagolva emelte filo-

zófiává élőkről és holtakról való gondolatait. A kötet pilléreit jelentő ver-

sekben név szerint is ott van Szapphó a sorsközösség felfedezése révén: 

 

Fellebeg kitharával 
 

egy szikra, egy madár, egy dallam, 
 

villámfény női alakban 
s lecsap a leszboszi partra.  

Finta Éva: Szapphó érintése 
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A költői-asszonyi sors változatlanságát, és a költészet keresztjének 

máig változatlan nehézségét is vele fejezte ki: 

 

Nem is ő ver ütemet a tenger 
 

csobbanás-hangját tititázza versben 
 

összezárt dal kőpora ázik árván 
tengeredényben  

Finta Éva: Szapphó a szirten 
 

A kötet nyitó és záró verse közé egy versregényt épített Finta Éva, melyben a 

lírai én bátran szárnyalta be a világot, nyitogatta és csukogatta Pandora 

szelencéjét, miközben egyre letisztultabbá válik lírai karaktere és létértelme-

zései bölcseleti jelleget öltenek, ahogyan azt Pécsi Györgyi megfogalmazta. Az 

új önmetaforák révén költő-triójukban nemcsak összekapcsolta, de ki is 

terjesztette vertikálisan és horizontálisan az asszonyi lét és a költői sors sze-

repeit: Végtelenek / Partján járni védtelenül a / Végleteket …(Kereszt), hogy 

megmutassa, mi sem változott ezekben Szapphó óta… Ám a költőnő példája 

juttatta el olyan felismeréshez, amivel saját költői világa gazdagodott: 

 

Mennyi fény kell szíveket látni tisztán, feltehetően 

rengeteg hajnalközi, délidőben felragyogó fény, 

alkonyos, drámát feledő haláltánc égi delejben 
 

melyben a szív lát. 

 

Nem asszonyi nyafogással, hanem a szapphói időtlenséggel 

fogalmazta meg a fájdalmat, amivel nemcsak önmagát újította meg, a 

folyamat lezárhatóságának távoli voltát is kifejezte. Költői dilemmáját 

az Örök partok című versével aztán feloldotta, amivel következő 

kötetének alaphangját is megteremtette. A várakozás és az egyedüllét, a 

társas magány, a sok mihaszna kín kapcsolódott össze versében, melyek 

az asszonyi sors fájdalmát feloldották, és időtlenné tették: 
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Állnak a tenger sok-sok partjain 
 

Reménnyel várnak örök asszonyok 
 

Kiket majd könyvbe zár és elrobog 
 

A sorstenger és sok mihaszna kín. 
 

Finta Éva: Örök partok… 
 

 

Ez a kis utazásunk azt bizonyította be, milyen messzi pontokat tud-

nak összekötni az időben a költők. Szapphó csodája így vált egyértelmű-

vé: hiába emelkedett ki kortársai közül származása, műveltsége, tehet-

sége révén, ugyanazon félelmek kínozták, mint mai nőtársait. De az 

istenek megajándékozták őt a kibeszélés adományával, amivel mindezt 

ellensúlyozhatta, s nemcsak kortársainak, a késői utódoknak is segített 

ezzel, akik – Illyés Gyula kifejezése szerint – szívnémaságra születtek. 
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A Biblia irodalmi olvasata 

 

A történelem kezdetén sem a természeti népeknek, sem az ókor más né-

peinek nem volt egységes világképe, a világ jelenségeit maguk alkotta tör-

ténetekkel – mítoszokkal – próbálták értelmezni. Ezek a mítoszok kez-

detben ünnepi szertartásként éltek egy-egy közösségben, aztán az idők 

során elváltak az ünneptől, kultuszuk elhomályosult. Csak a történeteket 

tartotta fenn a szájhagyomány, miközben azok tovább formálódtak: a mí-

toszokkal tette az ember otthonossá a Földet és a világmindenséget. A zsi-

dó-keresztény mítoszokat összegyűjtő Biblia egy szinten áll a Védákkal, az 

Avesztával, a Gilgamessel, az Iliásszal és az Odüsszeiával, az ókor egyéb 

nagy irodalmi alkotásaival. Telve vannak ezek a művek emberi tör-

ténetekkel, melyek, ha lefejtjük róluk a természetfeletti, misztikus burkot, 

ma is hordoznak számunkra üzenetet. A Biblia attól egyedi, hogy a világ és 

az emberiség történetét a teremtéstől kezdődően egységes rendbe illesztve 

adja elő, melyben minden személynek és eseménynek megvan a maga 

helye. Persze a mítoszok sehol nem veszik figyelembe az időt: Pénelopé és 

Helena 20 év alatt mit sem öregedtek, Telemachoszt 20 évesen is 

tejfelesszájúként kezelték a kérők. A Bibliában is így van ez: Sárát 90 éves 

korában szólította fel Ábrahám, hogy játssza el mellette a testvér szerepét, s 

ezen időtlenség miatt nem érdemes azon gondolkodni, hogy Káin kivel 

építette fel városát, vagy hogyan élhettek meg a bibliai emberek tömegesen 

matuzsálemi kort. Az irodalomban minden lehetséges. 
 

A Biblia azon könyvek összefoglaló neve, amelyeket a zsidók és a ke-

resztények Istentől sugalmazottaknak tartottak, s mint ilyent, a hit és az 

erkölcs területén mértékként fogadtak el. Műfajilag sokrétű a gyűjtemény: 

történeti könyv, törvénykönyv, genealógiai táblázat mellett irodalmi 

alkotások is kerültek bele. Egyes darabjai egymástól eltérő időben és térben 

keletkeztek: az Eszter könyve Perzsiában, a Jelenések könyve az Égei-

tenger egyik szigetén íródott Domitianus császár idején (81-96), 
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Mózes könyveit i.e. XV. században az egyiptomi sivatag közepén je-

gyezték le, Pál apostol pedig Rómából küldte a leveleit. Emiatt az írások 

között legalább 1500 évnyi különbség van, és a történetek az évszázadok 

gondolkodását őrizték meg. A vallásos ember számára a Biblia Isten szava, 

egy másik világ üzenete, szent könyv, ami hosszú időn keresztül hatalom 

volt az egyházak kezében. A nem hívők veszedelmes babonák tárházának 

látták, pedig a mai kor embere sem nélkülözheti ismeretét. Nem 

világnézetet, nem isteni kinyilatkoztatást kell keresni benne, hanem a 

régmúltban élt emberek gondolatait, vágyait, elképzeléséit. Emiatt tudott 

fennmaradni évszázadokon keresztül, ezért lett az európai kultúra forrása, 

mindmáig eleven táplálója. 
 

A középkori embernek úgyszólván mindennapi kenyere volt: papok, 

szerzetesek olvasták, királyoknak, nemeseknek felolvasták, az egyszerű 

embereknek megfestették szegények Bibliájaként oltárképként, templomi 

üvegablakként. Egyes történeteket el is játszottak a templomokban, e misz-

térium játékokból nőtt ki az európai színjátszás. Szobrokat, festményeket, 

irodalmi szövegeket ihlettek a bibliai történetek és a keresztény hithez tar-

tozó szentek legendái. Ezek a történetek úgy befészkelték magukat az em-

beri fejekbe, hogy Bercze Nagy János népmesekutató a XX. században bib-

liai találós kérdéséket talált Baranyában: Sosem született, mégis meghalt 
 

– Ádám / Ki vágott fát az anyja hátán? – Ádám, mert anyja a föld / ki ölte 

meg a világnak egynegyed részét? – Káin/ Hol ordított olyan nagyot a 

szamár, hogy minden élő állat meghallotta? – Noé bárkájában... 

Fordítások révén megtalálta az útját minden nép irodalmába, és azon 

keresztül hatott a szellemi életre: nyelvi fordulatai, szóképei gazdagították a 

kialakuló, a latin hatás alól szabadulni akaró nemzeti nyelveket, kép- és 

szimbólumrendszere pedig beépült a nyelvek jelrendszerébe. A hitetlen 

ember ma is tamáskodik, a szegények a társadalom lázárai, az idilli jólét 

maga a Paradicsom, a bőség tejjel-mézzel folyó Kánaán. A részeges Krisz-

tus köntösét is elinná, aki semmiségekért teszi kockára örökségét, az eladja 
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azt egy tál lencséért, ügyeink utáni felesleges szaladgálás Pontiustól Pilátusig 

tart, a bölcs ítélet salamoni, ma is van hét szűk esztendő, és a gyerekek is a régi 

szavakkal csúfolódnak: Árulkodó Judás, kell-e piros tojás? 

Az első – nem teljes – magyar nyelvű bibliafordítás a XV. századi 

Huszita biblia. Az 1541-es Sylvester János – féle Újszövetség a huma-

nista Rotterdami Erazmus bibliafordítását követte, és az egyes evangé-

liumok lényegét disztichonokban is összegezte. Ebben a formában írta 

meg könyvének ajánlását dunántúli í-ző nyelvjárásban, mely a magyar 

irodalom történetében az első magyar nyelvű disztichon, amiben a Bib-

lia jelentőségét méltatta: 

 

Próféták által szólt rígen níked az isten, 
 

Az kit igért, imé, végre megadta fiát. 
 

Buzgó lilekvel szól most es néked ezáltal, 
 

Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy kövess, 
 

Néked ezért ez hűn prófétád, doktorod ez lűn, 
 

Mesteres ez most es, melyet az isten ada. 

 

A Biblia első teljes magyar fordítását 1590-ben Károli Gáspár, gönci 

protestáns prédikátor készítette el, ez volt az ún. Vizsolyi Biblia, melyet 

nyomtatása helyéről neveznek így, s ami klasszikus érték: nagy hatás-

sal volt irodalmi nyelvünk kialakulására. Ezt követte 1626-ban Káldi 

György fordítása, amelyet a katolikusok használnak. Az első fordítások 

óta számtalan bibliafordítás került forgalomba, melyek ezeket tekintik 

mérvadóknak. 
 

A magyar irodalom története telve van bibliai utalásokkal. A törté-

nelmi párhuzam idéztette fel Petőfi Sándorral (1823-1849) az 1848-as 

forradalom előestéjén az Ószövetségből Mózes alakját, hogy a 

közismert bibliai történettel mutassa be a helyzet komolyságát, és 

összekapcsolhassa azt ars poétikájával: 
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Pusztában bujdosunk, mint hajdan 
 

Népével Mózes bujdosott, S 

követte, melyet isten külde 

Vezérül, a lángoszlopot. 

Újabb időkben isten ilyen 

Lángoszlopoknak rendelé A 

költőket, hogy ők vezessék A 

népet a Kánaán felé. 

 

Madách Imre (1823-1867) magyar költő filozófiai meséjének 

keretét az Ószövetségben lévő teremtéstörténetből vette, ahol az első 

emberpárt nem a kígyó, hanem Lucifer mozgatta. Bukott angyal volt ő, 

aki a teremtésből osztályrészét követelte, s mikor azt számára fukar 

kezekkel mérte ki az Úr, az első emberpáron keresztül be akarta 

bizonyítani, hogy a teremtés rossz: végzet és szabadság egymást üldözi 
 
 és hiányzik az összhangzó értelem. Torz álomképekben mutatta meg 

Ádámnak és Évának az emberiségre váró utat, hogy kiábránduljanak. De 

a töretlen gyermekkedélyű Ádám rátalált a küzdés értelmére és Éva 

érzelmei is elrontották örömét. Így hát a történet itt is az Úr győzel-

mével zárult, de a tagadás a további fejlődés inspirálójaként elengedhe-

tetlen része maradt az életnek: 

 

Te Lucifer meg, egy gyűrű te is 
 

Mindenségemben – működjél tovább: 
 

Hideg tudásod, dőre tagadásod 
 

Lesz az élesztő, mely forrásba hoz, 
 

S eltántorítja bár – ez mit sem tesz – 
 

Egy percre az embert, majd visszatér. 
 

Az ember tragédiája, XV. szín 
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A XIX. század költői 



A bűnbeesés történetét gönyörű archaikus nyelven őrizte meg szá-

munkra első nyelvemlékünk, amely egy temetési beszéd keretében 

összegezte a bibliai történetet. A XIV. században ilyen volt a nyelvünk: 

 
Láttyátok feleim szüntükhel, mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk. Menyi 

milosztben terümtevé eleve miü isemüköt, Ádámut, és odutta vola neki 

paradisumut házoá. És mend paradisumben volou gyimilsiktűl munda neki élnie. 

Heun tilutuá üüt igy fa gyimilsetűl. Gye mundoá neki, méret nüm eneik. „Isa ki 

nopun emdül oz gyimilcstüül, halálnek haláláal holsz.” Hadlava choltát 

terümteve istentül, gye feledevé. Engede ürdüng intetüinek és evek az tiltuut 

gyimilstüül, és oz gyimilsben halálut evék. És oz gyimilsnek uly keserüü vola 

vize, hogy turkukat migé szokosztya vola. Nüm heon ma-gának, gye mend üü 

fojánek halálut evék. Horoguvék isten és vetevé üüt ez munkás világ belé, és 

leün halálnek és pokulnek fésze és mend üü nemének… 
 

Halotti Beszéd és Könyörgés (részlet) 

 

Ez a bűnbeesés maradt az emberi élet nehézségeinek magyarázata: Éva 

rávette Ádámot, hogy egyenek a tiltott fa gyümölcséből, ami a jó és a rossz 

tudásának fája volt. Ádám így már az első falat után tudta, hogy rosszat 

cselekedett, s a bűnt követő büntetés a Paradicsomból való kiűzetés lett, 

melynek nagy hatású feldolgozása nemcsak Madáchnál olvasható, kedvenc 

témája az irodalomnak és a művészetek egyéb ágainak. 
 

A vízözön története vándormotívum, a sumérok történetéből került 

bele az Ószövetségbe. Gilgames, Uruk királya kétharmad részben isten, 

egyharmad részben ember, aki a halhatatlanságra vágyott. Vándorlása 

közben Utna-pistimtől, a sumér Noétól hallotta az özönvíz történetét: 

 

Anu isten összehívta az istenek tanácsát, s elhatározta, hogy 

özönvizet bocsátanak a földre. A tisztaszemű Éa isten – aki 

kedvelte Utna-pistimet – felkereste és intette: 
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– Utna-pistim, rombold le a házadat, építs hajót! Hagyd el a jólétet, 

keresd az életet. Gyűlöld meg vagyonod, éltesd az életet. Vigyed 

az élet magját a hajó belsejébe. A hajót úgy építsd, hogy 

arányosan számítsd ki a méreteit, s azután bocsásd a tengerre…. 
 

Babiloni monda, ford. Dobrovits Aladár 

 

Szinte szó szerint került át a történet a Bibliába, természetesen a mo-

noteista hitnek megfelelően átalakítva. Hogy melyik monda mit részle-

tez, és mit nagyol el, az annak a közösségnek a gondolkodását jellemzi, 

amelyben a történet megszületett. 

 
És mondá az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem... a barmot, a csú-

szó-mászó állatokat, és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat terem-

tettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt... Mondá azért Isten Noénak: 

Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással 

telt meg általok: és íme elvesztem őket a földdel egyben. Csinálj magadnak 

bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül 

és kivűl szurokkal... Én pedig ime özönvizet hozok a földre, hogy elveszes-

sek minden testet, ... De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába te 

és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled. És minden élőből 

és minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled 

együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek... 
 

Mózes első könyve (6.,7.,8.) 

 

Ugyanez a történet a görög mitológiában is megtalálható: 

 
Ősidők óta éltek emberek a földön, nem az olimposzi istenek teremtették őket. 

Nem is tisztelték ezek az emberek az isteneket, s amikor önérzetük olyan 

szintjére jutottak, ami közel állt az istentagadáshoz, Zeusz elhatározta, hogy 

elpusztítja az emberi nemet. A világra özönvizet küldött, és az egész emberi- 
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ség odaveszett, csak Deukalion és Pürrha menekült meg, mert Prométheusz 

elárulta nekik Zeusz szándékát. Deukalion hatalmas ládát ácsolt, amelyben 

elegendő élelmiszert helyezett el, és amikor a 9 napig tartó borzalmas özön víz 

után a víz apadni kezdett, a Parnasszus hegy csúcsán kötöttek ki. 

Deukalion és Pürrha 

 

Ezek az özönvíz változatok azt mutatják, hogy az ókori kultúrák kölcsö-

nösen hatottak egymásra, hiszen ugyanazon megmagyarázhatatlan valóságot 

hasonló módon magyarázták. A legárnyaltabb és legköltőibb történetet a 

Gilgames tartalmazza, de a legismertebb a bibliai Noé története lett. Hogy mi 

alapja lehetett ennek a katasztrófának, sokan kutatták. A legérdekesebb 

elmélettel két amerikai geofizikus, W. Ryan és W. Pitman állt elő: az özönvíz a 

Fekete–tengeren zajlott az i.e. VI. évezredben: a jégkorszak végén a gleccse-

rek megolvadtak, aminek következtében megemelkedtek a tengerek vízszintje. 

A Földközi-tenger ez által kapcsolatba került a Márvány-tengerrel, melynek 

vize fokozatosan elöntötte a környező területeket. Az elmélet helyességét 

ellenőrző helyszíni expedíció valóban talált víz alá került településeket, de a 

mítosz nemcsak a Földközi-tenger vidékén maradt fenn, a messzi északon, a 

finnugor eredetű votyákok mondájában is felbukkant a történet: 

 
Hajdanán Inmár istenek Noj volt a kedves embere. Ez a Noj megtudta, 

hogy a világot nagy víz fogja elárasztani. Ezért egy nagy hajót kezdett 

építeni. Sejtán, az ördög észrevette, hogy eljárkál a falujából, de nem 

tudta, hova. Megkérdezte Noj feleségét: Ugyan hova jár a te urad? 

Magam sem tudom… válaszolta, de Sejtán komlót mutatott neki: Tedd 

a komlót kádadba, főzd meg izzel és liszttel…megfőzte Noj felesége a 

sört, s az lerészegedett és ittasan megmondta feleségének, hova jár. 

Sajtán összetörte Noj készülő hajóját, de Noj új hajót kezdett építeni. 

Két évig tartott, míg elkészült vele, s a Földet nagy árvíz árasztotta el. 
 

Votyák monda 
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A külső körülmények itt változtak meg a legjobban, mert az őstársa-

dalom bomlását mutatja be: a régi világ elpusztult, helyette új jött létre, 

amiben annak van létjogosultsága, aki elismeri a vezetőket és tud enge-

delmeskedni. Ez a mondanivaló a Földközi-tenger környéki mítoszokban 

ilyen formában nem volt benne. Oravecz Imre (1943-) még ennél is 

nagyobb távolságban, az amerikai hopi indiánok között talált rá a vízö-

zönre: Toiova, a Teremtő életre hívta segítőtársát, aki megteremtette a 

világot. De Toiova megelégelte az emberek gőgjét és kevélységét, első 

világukat tűzzel, a másodikat vassal, a harmadikat vízzel pusztította el: 

 

És megsokallja Toiova 
 

az emberek jószágát, 
 

hogy mind nagyobb mohóságra vetemednek, 

és kiválasztja a törvénytisztelőket 

és megtölti tarisznyájukat kukoricakenyérrel, 
 

és mindenható kezével 
 

biztonságos helyre, 
 

vastag nádszál üregébe bujtatja őket, 
 

és parancsot ad helytartójának, Szotuknangnak, 
 

és Szotuknang felvonja az ég vizeinek redves 

zsilipjét, és az ég vizeinek redves zsilipje 

hömpölygő árt zúdít a harmadik világra… 
 

Oravecz Imre: A hopik könyve 

 

Egyszóval nincs magyarázat arra, hogy az irodalmi 

vándormotívumok hogyan kerülnek át egyik világból a másikba, de ott 

vannak, az alaptémát variálják, s mindenütt otthonosan mozognak, 

nemcsak a Földközi-tenger medencéjében... 
 

Az Ótestamentum jellegzetes figurái voltak a próféták, akik népszerű 

alakjai ma is az irodalomnak. Izrael történetében látnokként tartották 
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őket számon, fellépésükkel maradandó hatást gyakoroltak a zsidó vallás 

fejlődésére: mivel minden baj forrásának az országba beszivárgó idegen 

isteneket tartották, harcot indítottak Jahve kizárólagos kultuszáért. A 

próféták legfőbb ténykedése a fenyegetés lett, ezzel közvetítették Jahve 

akaratát. Világistenné tették, aki maga idézte elő a bajokat, hogy megbün-

tesse népét hűtlensége miatt. De haragja nem tart örökké: ha megelégelte a 

szenvedést, Messiása révén kiszabadítja népét a fogságból, és boldog jövőt 

alakít ki számukra. E vigasztalással a kiválasztottság tudatát akarták 

erősíteni és a mózesi törvények megtartását szorgalmazták. Néhányukat 

csak a szájhagyomány őrizte meg, és a Biblia 4 nagy és 12 kisprófétát tart 

számon, akik közül a legismertebbeket irodalmi alkotások is megidézik. 
 

Illés próféta állt a Baál-kultusz elleni harc élén. Csodák vették körül 

az alakját: amikor a nagy szárazság miatt nem volt mit ennie, egy holló 

táplálta, az özvegyasszony olaját, lisztjét megsokasította, fiát feltámasz-

totta, istenítéletet tartott a Baálnak szánt áldozat fölött. A Sínai-hegyen 

látomása volt (szélvihar, tűz, földrengés), mellyel egy szellemibb Isten 

igényét sugallta. Szembeszállt a királlyal és feleségével, Jezabellel, fel-

kente utódját, és tüzes szekéren, tüzes lovakkal az égbe távozott. Példája 

Ady Endre (1877-1919) számára a kiválasztottság tudatát közvetítette, 

palimszesztjében ezt fejezte ki: 

 

Az Úr Illésként elviszi mind, 
 

Kiket nagyon sújt és szeret, 
 

Tüzes, gyors sziveket ad nekik, 
 

Ezek a tüzes szekerek. 
 

Ady Endre: Az Illés szekerén 

 
Ady Endrére nagy hatással volt a Biblia. Gyermekként abban nevelkedett, és 

később is napi olvasmánya maradt, verseiben gyakran használta motívumait. De 

ezek nála már nem a gyermeki hitet, hanem a hiszek hitetlenül–érzést szólaltat- 
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ták meg: istenes verseiben a XX. századi ember istenkeresésének tragikuma 

szólalt meg. Pedig szent helyen kereste, ott, ahol Mózes a kőtáblákat kapta: 

 

Megvárt ott a Sion-hegy alján, 
 

Lángoltak, égtek a kövek 
 

Ady Endre: A Sion –hegy alatt 

 

Ám a költői én elfeledte a gyermeki imát, csak érezte az Isten-szagot, 

de a megnyugtató hitre már nem tudott rátalálni. 
 

Jeremiás próféta a zsidó-babilón háború idején, a fogság első 

évében működött, a Siralmak könyvében megrázó erővel festette le 

Jeruzsálem és a templom pusztulását, megsiratta a fogságba hurcolt 

fiakat és lányokat. Alakjával, működésével mintát teremtett a Biblia: a 

világirodalomban oly gyakori jeremiádák ezt jelzik. 
 

Bornemisza Péter (1535-1584) 1582-ben egész csokrot jelentetett meg 

azoknak a névtelen és neves szerzők jeremiádjaiból, akiket Magyarország 

pusztulása késztetett panaszra. A protestáns prédikátorok – és ő is – úgy 

érezték, hogy ezt a helyzetet a bálványimádásért, a törvénytelenségekért, a 

fertelmes életért maguk a magyarok idézték fejükre Isten büntetéseként: 

 
Keserves szívvel Magyarországban 

Mondhatjuk magunkról az nagy siralmat 

Kit Jeremiás régen irt zsidókról 

 

Mert örökségünk tőlünk fordula 
 

Pogány nemzetségre, mi lakóhelyünk szálla 
 

Mirólunk idegen népekre. 

 

Olyan magától értetődő természetességgel illesztették a magyar nép 

panaszát Jeremiás siralmaiba, mintha valóban rájuk gondolt volna a zsi- 
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dó próféta. Ugyanezt a hangot vette magára Ady Endre, amikor az első 

világháború pusztítását akarta megértetni: 

 

Iszonyú dolgok mostan történűlnek, 
 

Népek, népekkel egymás ellen gyűlnek, 
 

Bűnösök és jók egyként keserűlnek, 
 

S ember hitei kivált meggyöngülnek. 
 

Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból 

 

Jónás próféta története a Bibliában gúnyos hangvételével nevetség tár-

gyává tudta tenni a fogság utáni papságnak a zsidók kiválasztottságáról szó-

ló tanait. A próféta történetét 4 részes írás mondta el a Bibliában, de sem a 

szerzője, sem a szereplője nem lehetett valóságos, javító célzattal íródott, 

melynek kritikai mondanivalója önmagában is érdekes. Ninivének, mint 

pogány városnak el kellett volna pusztulnia, de a próféta egyetlen szavára 

megtértek, akkor mire jó a papok által szorgalmazott vallási elfogultság? Ez 

a bibliai szemelvény abban az időben keletkezett, amikor a zsidó vallás 

vezetői szakítottak a pogányokkal, s azt tanították, hogy csak a zsidók a ki-

választottak, mindenki más a kárhozaté. Jónás története azonban az ember 

fontosságát hirdeti, s azt, hogy nemcsak Ábrahám népéé az isteni irgalom. 

Az eredeti történetben ricinusbokrot rendelt az Úr Jónás fölé, Károli Gáspár 

fordítása révén került bele a tök a köztudatba, amellyel nemcsak érthetőbbé, 

de nevetségesebbé is tette a prófétát. Ez a szemelvény üdítő kivétele a 

Bibliának: nemcsak a kritika, a humor is megcsillant benne. 
 

Legnagyobb hatású irodalmi feldolgozása Babits Mihály (1883-1941) 

nevéhez kapcsolódik, aki a második világháború előtt az újféle próféta-

ságot mutatta be Jónás alakjával. Bár a bibliai történetből indult ki, mon-

danivalója miatt megváltoztatta annak végkicsengését: nála nem tértek meg 

Ninive lakói. Ezzel tudta megfogalmazni, hogy a bűn kikiáltása a próféták 

feladata, ha nem teszik meg, bűnrészessé válnak:  

221



mert vétkesek közt cinkos, aki néma… De a próféták szerepe csak ennyi, 

mondja Babits, nem követelhetik a világ pusztulását… Babits ezt a művét 

halálos betegen írta, de a bibliai történetben rejlő humor őt is nevetésre 

ingerelte: 

 

Mondá az Úr Jónásnak: „Kelj fel és 

menj Ninivébe, kiálts a város ellen! 
 

Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság: 

szennyes habjai szent lábomat mossák.” 

Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna, 

de nem hova a Menybeli akarta, mivel 

rühellé a prófétaságot. 
 

Félt a várostól, sivatagba vágyott, 
 

ahol a magány és békesség övezze, 
 

semhogy a feddet népség megkövezze. 
 

Kerülvén ezért Jáfó kikötőbe, 
 

hajóra szállott, mely elvivé őtet 
 

Tarsis felé, s megadta a hajóbért, 
 

futván az Urat, mint tolvaj a hóhért! 
 

Babits Mihály: Jónás könyve 

 

Finta Éva (1954-) pusztán a névhasználat révén idézte fel Jónás tör-

ténetének egyik fejezetét, hogy a 80-as évek végének sajátos kárpátal-

jai-emberi sorsát bemutathassa. Ez lett a legtöbbet idézett verse, mert 

mögötte ott volt a bibliai példázat, ami megemelte erejét: 

 

Emészt a világ. Ott ülök 
 

gyomrában, lövell rám sava, 
 

szétrágja boldog testemet 
míg testévé olvasztana.  

Finta Éva: Jónás panasza 
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Ésaiás próféta a magyar irodalomban Radnóti Miklós (1909-1944) 

költészetében idéződött fel a legnagyobb erővel, amikor a körülötte 

lévő eseményeket szemlélve megállapította: 

 

Mert méltó átkot itt úgysem mondhatna 

más, a rettentő szavak tudósa, Ésaiás! 
 

Radnóti Miklós: Töredék 

 

Radnóti bár zsidó vallásba született, katolikus értékek szerint és 

magyar köl-tőként élt. De amikor az események feltorlódtak körülötte, a 

bibliai próféták szavait idézte fel, a harag teli zsákjaiét, jól tudva: 

 

Próféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek, 

s innivaló ……………………………………… 
 

Radnóti Miklós: Nyolcadik ecloga 

 

Szellemi ellenállásának erejét abból merítette, hogy a költői sorsot a 

prófétaság erejével támasztotta alá, hiszen mindketten a nép szószólói 

voltak. Így mutathatta meg minden kor számára a korán érkezettek és 

korán eltávozók tisztaságát. 
 

Ezékiel próféta könyvét idézte Eric Daeniken (1935-), aki a próféta 

leírásában egy űrhajó leszállását vélte felfedezni. Ez a svájci író arról vált 

híressé, hogy a Bibliára (is) hivatkozva felvetette annak lehetőségét, hogy a 

történelem előtti időkben egy magasan fejlett civilizáció látogatta meg a 

Földet. Hasonló módon fordult a Bibliához Nemere István (1944-) is, aki 

bibliai szemelvényekkel igazolta állítását az idegen kultúra látogatóiról: pl. 

Mózesnek azért kellett a népét hátraparancsolnia, hogy az űrhajó fúvókái 

nehogy megperzseljék őket. Mindkettőjük végső következtetése az, hogy a 

civilizációt kívülről telepítették a földre, s a tudományt és a képzeletet 

társították ennek bizonyítására. A piramisokat, Stonhenget, 
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a Húsvét-sziget kőszobrokat és a Nasca jeleket is űrlényeknek tulajdoní-

tották, csak úgy, mint Sába királynőjének és Salamon királynak a Bibli-

ában rögzített találkozását. Kedvenc geológusom, Juhász Árpád (1941-) 

egyszer végigjárta az említett helyszíneket, és megnyugtatott: mindazok 

emberi lelemény termékei, nem kellettek hozzá a földönkívüliek. 
 

Az Ószövetség kánoni irata az Énekek éneke (a legszebb ének) önmagában 

is a keleti irodalom gyöngyszeme, mely a szerelmet isteni adománnyá avatta: 

 

Tégy engem mintegy pecsétet a szívedre 

mintegy pecsétet a te karodra, 

mert erős a szeretet, mint a halál, 

kemény, mint a sir a buzgó szerelem, 

lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. 

Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet, a 

folyóvizek nem boríthatnák azt el, 
 

ha az ember minden házabéli marháját adná is oda a szeretetért, mégis megvetnék azt… 
 

 

 

Ez az alkotás szerelmi 

pásztorénekként keletkezhetett szóló-, páros- és kórusének 

variációjaként, modern értelembe vett erotika ezen kívül nincs is a 

Bibliában. Egy ifjú pár: Salamon és Szulamit egymás iránti vonzalmát, 

szerelmét, vágyait, egymásra találásukat és szerelmük beteljesedését a 

keleti erotika gazdagságával mutatják meg. Mit keres egy lakodalmas 

ének a Bibliában? Már beemelésekor is allegorikusan értelmezték: 

Jahve és a választott nép viszonyának megéneklését látták benne, és 

hogy tekintélye legyen, Salamonhoz kapcsolták. Így, vagy úgy, min-

denképpen különleges alkotás, szépsége felülmúlhatatlan. 
 

A Zsoltárok Könyve szerzőségét a hagyomány Dávid királynak tulaj-

donítja, aminek lehet is történelmi alapja: néhányat közülük feltehetően ő 

szerzett. A kultikus életben a zene és az ének a legrégebbi időkben is 
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Énekek éneke 



nagy szerepet játszott. Jeruzsálem pusztulásakor már létezett templomi 

énekkar: a levita kórusok töltötték be ezt a szerepet, mert nem volt a 

mai értelembe vett gyülekezeti ének. A héber költészet magas szinten 

állott, egyedi sajátossága volt a paralelizmus és az alliteráció, amelyek 

mellett a rímek jelentéktelenné váltak. A zsoltárok különlegességét az 

adja, hogy bár eredetileg közös éneklésre szánt énekek voltak, és 

tartalmuk révén alkalmat adtak a személyes megnyilatkozásokra. 
 

A zsoltárokat igazán a fordítások és átdolgozások tették népszerűvé 

és időtlenné. Bizonyítsuk ezt egyetlen példával, a 42. zsoltárral, 

melynek bibliai szövege a templomtól távol vetett ember vágyakozását 

fejezte ki Isten és az ő háza után: 

 

13. Az éneklőmesternek Kóráh fiainak tanítása 
 

14. Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy 

kivánkozik az én lelkem hozzád, oh, Isten! 
 

15. Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, 
mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt 

42. zsoltár 

 
Ha a bibliai zsoltárban a közösség szólalt meg, az egyéni parafrázisok-

ban a magányos lélek szenvedéseinek panaszát fogalmazták meg az átdol-

gozók. E zsoltár magyar változatai közül a legismertebb Szenczi Molnár 

Alberté (1574-1634), aki emelkedett lélekkel költötte át az eredeti sorokat: 

 

Mint a szép hives patakra Tehozzád én istenem 
 

A szarvas kivánkozik, Szomjuhozik én lelkem 
 

Lelkem úgy óhajt uramra Vajon színed eleibe 
 

És hozzá fohászkodik Mikor jutok élő Isten?... 

 

Balassi Bálint (1554-1594) ugyanebből a zsoltárból Szenczivel egy 

időben készítette ihletett átiratát: 
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Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett, 
 

Hegyeken-völgyeken széllyel mint kergetett, 
 

Rá léh, s alig vehet lélegzetet, 
 

Keres kútfejeket. 

 

Úgy keres, Úr Isten, lelkem most tégedet, 

Szerte mind kiáltván a te szent nevedet, 
 

Szabadulására, hogy onts 

kegyelmedet, Mint forrásfejedet…. 

 

Balassi Bálint végletekkel teli reneszánsz egyéniség volt, akiben a magyar 

nyelvű világi költészet megteremtőjét tisztelhetjük. Kortársai ismerték istenes 

verseit, és mert Rimay János megjelentette azokat, sokáig azok költőjeként 

tartották számon, szerelmes és egyéb versei elfeledve egy főúri könyvtár pol-

cain hevertek a XIX. századig. Mindez persze nem akadályozta meg őt abban, 

hogy hitet váltson, amikor csak úgy tudta megoldani élete nagy konfliktusát. 

Utolsó verse mégis az 50. zsoltár parafrázisa lett, és utolsó szavai szerint hitét 

is megtartotta mindvégig: „A te katonád voltam Uram, és a Te seregedben 

jártam…” A magyar sereg német jegyzője Esztergom alatt mit sem tudott 

ezekről, csak három napon keresztül hallotta káromkodásait, amikor végzetes 

sebesülése miatt haldoklott. Ezért is jegyezte fel róla. „Meghalt Balassi Bálint, 

istentelen magyar…” Ez is, az is egyformán jellemezte őt. 

 

Apafiné Bethlen Kata (1678-1725) Erdély tündérországából került a 

bécsi udvar rabságába, ahol Bujdosásának emlékezete címmel vérkönnyes 

elégiákban sorolta panaszait. Könyvének nagy sikerét jelzi, hogy 1910-ig 

15 kiadást ért meg. Mottóját a Zsoltárok könyvéből vette: Miképpen 

kivánkozik a szarvas a folyóvizekre, akképpen kivánkozik 
 

az én lelkem tehozzád isten…és egyik versében a 42. zsoltárt is 

felidézte – természetesen sajátos átiratban: 
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Balassi Bálint: 42. zsoltár 



Mint gyors szarvast, ha vadász sért, 
 

És dárdája szívére ért, 
 

Béfut havast, ligetet, tért, 
 

A seb mérge, hogy hozzáfért. 

 

Fut sebesen hegyre, völgyre, 
 

Hallgat, s fülel kútfejekre, 
 

Nincs gyógyító semmi szere, 
 

Hanem ha jut forrásvizre. 

 

Mint szarvasnak, úgy van ügyem, 
 

Sebes is, szomjús is lelkem, 
 

Szemeimet égre vetem, 
Panaszimat miként kezdjem? 

Apafiné Bethlen Kata 
 

Molnár Borbála (1760-1825) volt a magyar irodalom első olyan poétriá-ja, 

akinek nyomtatásban is megjelenhettek versei. Özvegyen maradva három 

gyermekét írásaiból tartotta el, ami akkoriban rajta kívül senkinek sem si-került. 

Pedig a sátoraljaújhelyi költőnő csak 17 éves korában tanult meg írni, mert a 

kor felfogása szerint arra nőként nincs szüksége. Első versmintája a 42. zsoltár 

volt: abból készített allúziójában megtartotta a Szenczi Molnár Albert– féle 

strófát, de a keretek között saját keserveit énekelte meg. Elhagyta a zsoltár 

jellegzetes képeit, a keresztény hit elemeire hagyatkozott, és a XVIII. századi 

mindennapokkal töltötte meg azokat. Ettől vált vallomása egyedivé: 

 

Hiszen engem, gyenge edényt Hogy életem, mint a pára, 
 

Uram, te teremtettél! Elmúlik nemsokára, 
 

És szabad tetszésed szerint Mert testem csak olyan cserép, 
 

Olyan gyengén helyeztettél, Mely csak kevés ideig ép. 
 

Mint a’ szép hives Patakra 
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Bessenyei Anna (1767-1859) nem nagybátyja, hanem Molnár Borbála 

hatására írt verseket. Ő is átdolgozta ezt a zsoltárt Eggy Temp-lom’ 

Szentelésére írott Új Ének, melyet az oda való Mester’ kérésére 

készitettem. A mesterkedők szokása szerint játszott a rímekkel, de 

valójában csak a dallamot vette kölcsön, a képanyagot és a jellegzetes 

szófordulatokat ugyanúgy mellőzte, mint példaképe: 

 

Elkészült a’ Sátor belől, 
 

Áldozzunk mindenfelől; 
 

Öltözzünk ma igazságba, 
 

Mennyei vigasságba, 
 

Rakjunk az Úrnak Óltárt, 
 

Zörgessük ama’ nagy Várt, 
 

Hol a’ Mindenható vagyon, 
Esedezzünk néki nagyon… 

’Soltár 42. 
 

Kisfaludy Sándor (1772-1844) a Himfy-strófával írta be nevét a ma-

gyar irodalomba, melynek rövidebb, 8 soros alakjának rímelését (ababccdd) 

irodalomtörténetünk a 42. zsoltárból mutatta ki. Szerelmi ciklusának má-

sodik sorozatát ennek a zsoltárnak motívumrendszerével nyitotta: 

 

Mint a szarvas, kit megére 
 

A vadász mord fegyvere, 
 

Fut, de későn, foly már a vére, 
 

Vérzik tőle a cserje. 
 

Úgy futok én e pár szemtől, 
 

A seb mellyem baljában, 
 

Ázik a föld keservemtől 
 

Lábam minden nyomában…. 
 

Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem 
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Arany János (1817-1882) a Toldi 4. énekében tért vissza a 42. 

zsoltár motívumaihoz, hogy Miklós keserveit érzékeltesse: 

 

Mint a gimszarvas, kit vadász sérte nyillal, 
 

Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, 
 

Fut hideg forrásnak enyhitő vizére, 
 

És ezerjófüvet tépni a sebére. 
 

Jaj, de a forrásnak kiszáradt az 

ágya, Az ezerjófüvet írul nem találja, 
 

Minden ág megtépte, tüske megszaggatta, 

Úgyhogy még aléltabb most az isten-adta.  
Arany János: Toldi 

 
A XX. században is élő hatású a 42. zsoltár a magyar irodalomban: 

Weöres Sándor (1913-1989) nemcsak motívumait, versformáját és a 

bibliai hangulatot is hasznosította, de így is csak nehezen ismerjük fel a 

mintát ebben a modern változatban: 

 

Sebzett szarvas tiszta erre, 
 

menyasszony a vőlegényre, 
 

égő erdő fuldokolva 
 

a lángfojtó hűs záporra, 
 

éji mécs a kihunyásra, 
 

hogy a vak rendet ne bántsa: 
 

sose vágyik hevesebben 
mint halálra testem-lelkem. 

Weöres Sándor: Magna meretrix 
 

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) ennél bátrabban használta a bibliai 

motívumot és a zsoltárformát elvesztett hitének visszaperlésére, miköz-

ben önmaga erkölcsi értékeit sem tagadta meg: 
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Én Istenem, te szép hives patak, 
 

Hova futottál, szökdeltél előlem? 
 

Hol csillapítsam buzgó szomjamat? 
 

S hogy bocsássak meg néked eltünőben? 
 

Zegzugos csermely! Éppen ott apadsz, 
 

Ahol a szomj legperzselőbb a kőben, 
 

S idegen-légiónyi kínt fakaszt 
 

Új kínt csupán, de nem forrást a kőben…. 
 

Nemes Nagy Ágnes: Patak 

 

Ez csak egyetlen zsoltár volt, a teljesség igénye nélküli gyűjtés mégis 

megmutatta, milyen nagy erővel képesek átlépni az évszázadokat a gon-

dolatok. Olyan erősen beleivódtak ezek a versek a keresztény kultúrába, 

hogy amikor olyan a helyzet, hogy nincs rá új szó, elegendő felidézni a 

zsoltárok valamelyikét, s annak ereje átíveli az időt. Ezt tette Kodály 

Zoltán is, amikor Kecskeméti Vég Mihály, Kecskemét XVI. századi 

bírájának zsoltárfordítását használta fel a Psalmus Hungaricus-a szö-

vegéhez, hiszen a XX. századi helyzet azzal volt analóg: 

 

Mikoron Dávid nagy búsultában 
 

Barátai miatt volna bánatban, 
 

Panaszolkodván nagy haragjában 
 

Ilyen könyörgést kezdte ő magában… 
 

Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár 

 

De nemcsak arra jó egy zsoltár, hogy évezredes erejével megemelje a 

mondanivalót, a különbségtételt megnövelheti egyetlen sor is és a rá-

játszás ereje. Szép példája ennek József Attila, aki Szenczi Molnár Al-

bert egy másik zsoltárának megfordításával fejezte ki magányosságát, és 

az abból akkumulált erő sokáig nem engedte őt szétesni: 
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Te benned biztunk eleitől fogva, 

 
Uram, téged tartottunk hajlékodnak, 

 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, 

 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt 

formálva, Te voltál és te vagy erős Isten, 
 

És te megmaradsz minden időben… 
 

Szenczi Molnár Albert: 90. zsoltár 

 

Magamban bíztam eleitől fogva – ha 

semmije sincs, nem is kerül sokba ez 

az embernek. Semmiképp se többe, 

mint az állatnak, mely elhull örökre. 

Ha féltem is, a helyemet megálltam – 

születtem, elvegyültem, és kiváltam…. 
 

József Attila: Kész a leltár 

 

Ha csak irodalmi szempontból nézzük, ilyen sokszínű az Ószövetség: 
 
lírai (Énekek éneke), drámai (Jób története) és epikai (teremtés, vízö-

zön, stb.) történetek váltakoznak benne tanmesékkel, közmondásokkal. 

A Biblia másik részének, az Újszövetségnek a szereplői az arámi nyelvet be-

szélték, Jézus anyanyelve is ez volt, és sokan ismerték a hébert, ami a templomi 

szertartások nyelve volt. De mert ezek az írások már nemcsak a zsidókhoz 

szóltak, hanem az egész emberiséghez, ezért az akkori lakott világ közös nyel-

vét, a görögöt használták a gondolatok rögzítésére. Az Újszövetség 27 könyve 

is tudatos alkotás: az első evangelisták a Jézusról szóló hagyományokat, pél-

dázatokat, emlékeket, és Pál leveleit tették itt egymás mellé. E szemelvények 

szerzői már az alkotás pillanatában tudták, hogy szent iratokat írnak. Az Új-

szövetség könyveit az ún. Murátori kánon alapján formálták egységessé, mely-

nek egyik példányát csak 1740-ben találta meg Murátor kardinális. 
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Bár az Újszövetség abból a hellenisztikus háttérből magyarázható meg, 

amelyben megszületett, de vallásosságának formálásában szerepet 

játszottak a zsidó hagyományok is, különösen keleten, ahol a keresztény-

ség kialakult, és első híveit szerezte. Ma sokan úgy gondolják: az egyes 

írásokat nem azok írták, akiknek tulajdonítják, történelmi hitelességük is 

csekély, mert nem a korai kereszténység, hanem későbbi időkből szár-

maznak. Az I. században keletkezett sok Jézus életrajzból csak Máté, 

Márk, Lukács és János evangéliumát kanonizálták, a többi apokrif irat 

maradt. Az összeszerkesztésnek jót tett ez a tudatosság: az Újszövetség 

egységesebb, áttekinthetőbb, mint az Ószövetség. 

A keresztény tanítás központi alakja Jézus Krisztus, hívei őt tartják a 

keresztény vallás alapítójának: benne testesült meg a zsidók által várt 

Messiás, aki azért született a földre, hogy a próféták jövendöléseit be-

teljesítse. Máriának az angyali üdvözlet a Jézus nevet sugallta, ami azt 

jelentette: Isten a segítség, a mellé tett Krisztus görögül felkentet jelent. 

Maga Jézus soha nem nevezte így magát, csak Emberfiának, mert óvako-

dott minden olyan sejtetéstől, ami ellent mondott volna annak az állítá-

sának, hogy az ő királysága nem evilági… Az evangélisták szerint anyja, 

Mária, Józseffel való egybekelése előtt foganta a kis Jézust a Szentlélek 

erejéből. József emiatt el akarta bocsátani jegyesét, de egy angyali intés 

nyomán feleségül vette és a kisded megszületett Bethlehemben. Juhász 

Gyulának (1882-1937) az 1930-as években írott verse attól vette hatását, 

hogy összekapcsolta a szent témát a magyar valósággal: 

 

Kántálnak a három királyok, 
 

S velük a jámbor pásztorok, 
 

A söntés mélyén egy elázott, 
Elbúsult zsöllér tántorog….  

Juhász Gyula: Betlehem 
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Az állatok között, az istállóban hódoltak a kisded előtt a napkeleti bölcsek, 

akiknek csillag adta hírül Jézus születését. Először Jeruzsálemben keresték, 

Heródes küldte őket Bethlehembe, ahol arannyal, tömjénnel, mirhával, a ko-

rabeli értékekkel ajándékozták meg az újszülöttet. (Ugyanezt a csillag-mo-

tívumot Augustus császár születésénél is felhasználták, hogy eljövendő 

nagyságát bizonyítsák. Mint ahogyan Sütő András Csillag a máglyán című 

drámájának értelmezése is lehetetlen a bethlehemi csillag nélkül.) Heródes 

féltette hatalmát, végezni akart a kisfiúval, de József elmenekült családjával 

Egyiptomba, ahonnan csak Heródes halála után tértek haza. A három királyok 

is elkerülték Heródes büntetését, mert intést kaptak álmukban, hogy más 

útvonalon térjenek haza. Gáspár, Menyhért és Boldizsár látogatását sokan 

tartották valóságos eseménynek, és egy akkoriban aktuális csillagászati 

jelenséggel hozták kapcsolatba. Ám ezzel az elbeszéléssel csak a kis Jézus 

messiási voltát kívánták alátámasztani: a csillagok hírt adtak a Messiás szü-

letéséről, akit az idegen földről származó bölcsek is elismertek. 
 

József Attila (1905-1937) ezt a történetet emberi oldalról közelítette 

meg versében. Eredeti és játékos kísérlete különleges szerepverset ered-

ményezett, melyben bartóki gesztussal egy népies formát élesztett újjá: 

 

Irul-pirul Mária, Mária, 

boldogságos kis mama. 

Hulló könnye záporán át 

alig látja Jézuskáját. 
 
 

A sok pásztor mind muzsikál. 
 
Meg is kéne szoptatni már. 
 
Kedves három királyok, 
 
Jóéjszakát kívánok! 
 

József Attila: Bethlehemi királyok 
 

E vers felszíne vidám, bájos – ezért is kedvelik a gyerekek – a népies szavak 

használatával (szerecseny, kéne) ezt erősítette meg. De a versben ott van a ke-

resztény mitológia mélysége is, és e két réteg vegyítésével érte el azt a bensősé-

ges, otthonos hangulatot, ami utánozhatatlanná teszi ezt a költeményét. Nem 

kellett neki vallásosnak lennie, hogy az emberi mélységeket megláttassa. 
 

233 



József Attila egyéniségének egyik eleme a szembenállás volt: bibliai 

képei is mutatják. Jézus születésének helyét csillag mutatta a napkeleti 

bölcseknek, de ő – amikor pályája kezdetén saját útját kereste – nem 

akart azok jelzésén elindulni: 

 

Merre nincsen csillagfény, arra fogok menni, 
 

Ott fognak igazán engem szeretni. 
 

Igazán szeretni. 

 

Van Leonardo da Vincinek egy rajza, amin Mária, Szent Anna és a 

kis Jézus található. A Bibliában sehol nem olvasható, hogy hárman így 

együtt lettek volna, a reneszánsz gondolkodás hozta össze őket. S az 

emberi melegséget sugárzó kép Finta Évában (1954 -) az anyaság, 

nagyanyaság érzéséről nagyon is profán gondolatokat indított el: 

 

ott ültök ketten szótlanul 
 

öletekben a játék 
 

istenfiú embergyerek 
 

ajándék aki vár még 
 

örüljetek amíg lehet 
 

amíg a képben vagytok 
 

míg meg nem szökik a fiú 
s ti aggódva elaggtok 

Finta Éva: Annának, Máriának 
 

Ebben a versben számtalan réteg találkozik össze az Ómagyar Mária 

siralomtól kezdve a nagy kérdésig: kicsoda is Jézus, Istenfia vagy Em-

berfia?! És természetesen ott van benne az élet rendje, az anyák örök 

fájdalma: előbb-utóbb elhagyják őket gyermekeik. 
 

Mária alakja kitüntetett helyzetbe került a magyar irodalomban, hi-

szen Szent István királyunk neki ajánlotta fel országát. 
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József Attila: Bolyongok 



Zrínyi Miklós (1620-1664) barokk eposzában a múzsák helyett hoz-

zá fohászkodott segélykérésében: 

 

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat, 
 

Az ki örökkön volt, s imádod fiadat, 
 

Ugy mint Istenedet és nagy monarchádat: 
 

Szentséges királyné! Hívom irgalmadat. 
 

Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt… 
 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 

Mert ez egy keresztény eposz, aminek hőse Krisztus katonája (atléta 

Christi), aki a hitért halt mártírhalált, jutalma ezért a halál utáni azon-

nali üdvösség lett: 

 

Angyali légió ott azonnal leszálla, 
 

Dicsérik az Istent hangos muzsikával, 
 

Gábriel bán lelkét két tized magával 
 

Földről felemeli gyönyörű szárnyával, 
 

És minden angyal visz magával egy lelket, 
 

Isten eleibe így viszik ezeket… 
 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 

Jézus halála gyakori témája az irodalomnak. Tanítványai, a 12 

apostol körében került sor húsvét előestéjén az utolsó vacsorára: 

 

Csak egy nyugodt. Nagy sötétkék szemében 
 

Mély tengerek derűs békéje él benn. 
 

Az ajka asztali áldást remeg. 
 

S megszeli az utolsó kenyeret. 
 

Juhász Gyula: Az utolsó vacsora 
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A kenyeret saját testeként nyújtotta tanítványainak, a bort az új szövetség 

véreként, a bűnök bocsánatára. A korai kereszténység történetéből ismert 

közös étkezésre utal Jézusnak ez a cselekedete, a katolikusok erre alapítot-

ták az oltári szentséget, a protestánsok pedig az úrvacsorát. A gecsemáni 

kertben lezajló utolsó vacsorán Jézus megjósolta Judás árulását, s azt is, 

hogy Péter apostol is megtagadja őt. Ez is közkedvelt irodalmi téma: 

 

Testvéreim, tanítványaim! 
 

Égignyúló kemény kereszten 
 

Holnap megölnek engem! 
És ti alusztok, mélyen alusztok! 

Dsida Jenő: Nagycsütörtök 
 

Jézus egyedül maradt kétségeivel: Borzong. 

Háromszor is kiált, s hiába szól: „Atyám!” 

Konok a csend, csak a szél válaszol. Leül a 

földre most, töprengve, gyötrelemmel, 

emberként érti meg, mi a világ s mi az ember. 
 

- S belerendül a föld, akkora a súly, 

mellyel Atyja elé a Fiú leborul. 
 

Alfréd de Vigny: Az olajfák hegyén 

 

Amikor reggel a katonák megérkeztek, Júdás csókjával elárulta mesterét, 

Pilátus elé vitték, aki meg akart neki kegyelmezni, de a farizeusok nem 

engedtek. Azért választották Jézus számára a kereszthalált, hogy ne csak 

meghaljon, de legyen örökre átkozott – ez volt ugyanis a rabszolgák és a 

gonosztevők megszégyenítő kivégzése. Jézus így került a két lator mellé… 

Őket idézte meg Gion Nándor (1941-2002) regényciklusában, a Latrok-

nak is játszott címűben, melyben valójában a Vajdaság több nemzedéknyi 

életét követhetjük. A regény sokrétű mondandójának megértéséhez akkor is 

szükséges a Biblia ismerete, ha maga a történet nem kimondottan bibliai. 
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A keresztet a Golgotán, a korabeli kivégzőhelyen állították fel, a ki-

végzésekhez használt érzéstelenítővel, a méreggel kevert ecettel Jézust 

is megkínálták, de ő visszautasította, mert világos tudattal akarta átélni 

szenvedéseit. Haldoklása alatt ott állt a kereszt tövében édesanyja, Má-

ria, akinek akkori érzelmeit sokan, sokféle módon megfogalmazták már. 

A keresztről lekerülve anyja vette ölébe: 

 

Nem zokog, nem sír, jajong testéből a bánat: 
Ki az életre szül, visszaad a halálnak.  

Devecsery László 
 

Giotto egy templom táblaképén megfestette a fájdalmas Mária komor és 

fenséges alakját, akit kortársa, az Isten bohócának tartott franciskánus 

szerzetes, Jacopo da Todi (1236-1306) szavakkal is megidézett: 

 

Állt az anya keservében 
 

sírva a kereszt tövében, 
 

melyen függött szent Fia, 
 

kinek megtört és jajjal – tellett 
 

lelkét kemény karnak kellett 
kínzón általjárnia.  

(Babits Mihály fordítása) 
 

Számunkra ennél kedvesebb az a magyar nyelvemlék, amiben egy is-

meretlen szerzetes 1300 körül magyarította Geoffrei de Breteuil francia 

himnuszköltő szép szekvenciáját, amelyben a közvetített érzést nagyon 

is földivé tette: egy anyának fia elvesztése miatti keserveit fejezte ki: 

 

Világ világa, Uh nekem, én fiam, 
 

Virágnak világa! Ézes mézüül, 
 

Keserüen kinzatul, Szegényül szépségüd, 
 

Vos szegekkel veretül. Hirüd hioll vizeül. 
 

Ómagyar Mária siralom 



Mária mellett ott állt a kereszt tövében Mária Magdaléna is, aki vele 

volt akkor is, amikor a sziklasírt 3 nap múlva üresen találták: 

 

Midőn Jézus, akinek selyemhajával 
 

Lábát törölgeté, kereszthalállal 
 

Kimúlt, amint azt megjövendölék: 
 

Ott sírt, ott tördelé kezét. 

 

Hirdetni a világot ő ment, 
 

A megváltó feltámadását, 
 

Ó, a dicső, fényeskedő szent!... 
 

Emléke illet, neve fény, imádság!... 
 

Reviczky Gyula: Mária Magdaléna 

 

Róla nem nagyon beszélnek a bibliai történetek, pedig ő a kiindulópontja 

napjaink egyik nagyon népszerű bestsellerének: Dan Brown: A da Vinci-kód 

című könyve a felnőttek Harry Potterje, hatalmas tömegeket késztetett 

olvasásra. Izgalmas krimiként Jézus történetének fiktív fejezetét jelenítette meg: 

Mária Magdalénával való házasságát, leszármazottainak sorsát, kap-csolatukat 

egy titkos társasággal. Ez a történet nincs benne a Bibliában, Leonardo da 

Vinci Utolsó vacsora című képe kölcsönözte a könyvnek a történelmi 

hitelesség látszatát, mert a Sion-rendnek – amely a leszármazottakra vigyázott 

– a festő is tagja volt. Voltak azonban olyanok, akik ezt nem izgalmas 

történetként, hanem eltitkolt tények forrásaként olvasták, és a katolikus egyház 

is tiltakozott a regény ellen azzal, hogy az író a legfőbb hitelveket támadta meg 

írásában. Mindezekkel azonban nem sokat törődtek az olvasók: élvezték a 

misztikus krimi izgalmát, bejárták a regénybeli helyeket, és kódfejtő köröket 

hoztak létre. Film is készült a könyvből, melynek vetítése botrányok 

helyszínévé vált: a mi korunk már csak a botrányokat érzi eseménynek, s lám, 

Jézus története erre is adhat alkalmat. 
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Jézusnak 12 tanítványa volt, ők lettek az apostolok, akiket már életé-

ben különleges hatalommal ruházott fel: Péter, András, id. Jakab, János, 

Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, ifj. Jakab, Júdás-Tádé, Simon, és iskaróti 

Júdás. Rájuk hárult az a feladat, hogy Jézus halála után terjesszék tanítá-sait. 

Az utolsó vacsora után azonban elnyomta őket az álom: 

 

Hanyatt a puha fűben 
 

Aludtak, álmodtak. 
 

Nem bírtak fönnmaradni 
 

Egy kurta óra hosszat. 
 

Míg arccal a kőre rogyva 
 

Kegyetlen kőtenyéren 
 

Olajfalomb-ezüstben 
Ázott az Úr a vérben... 

Rónay György: Olajfák éjszakája 
 

De a borzalmas kereszthalál után Jézus harmadnapon halottaiból feltámadt: 

 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
 

és megszűnhetett dobogni szíve 

– Harmadnapra legyőzte a 

halált Et resurrexit tertia die. 

 

Az apostolok cselekedeteiről is az Újszövetség tudósít. Péter – eredeti-

leg Simon néven – Jónásnak a fia, Andrásnak a testvére, a Genázáreti tó 

halásza volt. Amikor Jézus meghívta tanítványának, a Petrusz (kőszikla ) 

nevet adta neki, hogy emberhalász legyen. Részese volt Jézus csodáinak: a 

csodálatos halfogásnak, vérizzadásának, és a jóslat is beteljesedett: a főta-

nács előtt háromszor tagadta meg mesterét, de aztán elsőként tanúskodott a 

feltámadásról. Az apokrif iratok szerint először elmenekült Nero császár 

keresztényüldözése elől, de látomása után visszatért Rómába, ahol vértanú- 
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Pilinszky János: Harmadnapra 



halált halt: saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert méltatlannak 

érezte magát arra, hogy ugyanúgy haljon meg, mint mestere. Valerius császár 

idején a keresztények a Via Appián lévő katakombák egyikébe temették, 

holttestét Szilveszter pápa vitette mai helyére és templomot építettek köréje. 
 

Históriáját – mely a kereszténység elterjedése – Sienkiewicz híres 

regénye őrizte meg számunkra, ami Pál apostol történetét is magába 

foglalja. Az üldözések elől menekülő Péter találkozása Jézussal a 

regény egyik hatásos jelenete: 

 

Péter kezéből kihullott a vándorbot, szeme előremeredt, szája 

kinyílt, s arcáról csodálkozás, öröm, és rajongás tükröződött. 

Egyszerre térdre rogyott, kezét maga elé nyújtotta, s szájából 

feltört a kiáltás: – Krisztusom! Krisztusom! 
 

S arccal földre borult, mintha valakinek a lábát csókolgatná. 

Sokáig csend volt, majd az aggastyán zokogástól szaggatott 

hangon kérdezte: – Quo vadis, Domine? 
 

Nazarius nem hallotta a választ, de Péter fülébe eljutott a szomorú, szelíd hang: 
 

– Ha te elhagyod népemet, én Rómába megyek, hogy újra megfeszítsenek! 

Az apostol, arccal a porban, mozdulatlanul, hangtalanul feküdt a földön. 

Nazarius már azt hitte, elájult vagy meghalt, de ő csakhamar felkelt, 

reszkető kezével felvette a vándorbotot, s egy szót sem szólva, visszafordult 

a város hét dombja felé. 
 

A legényke pedig ezt látva visszhangként ismételte meg: 
 

– Quo vadis, Domine? 
 

– Rómába – felelte az apostol halkan. 
 

Sienkiewicz: Quo vadis (Mészáros István fordítása) 

 

Finta Éva készülő új verseskötetében is felhasználta ezt a motívumot, 

mely sajátos játékként egyik költőtársa, Dobai Péter ürügyén írott ver-

sekben fejezi ki sokrétű üzenetét. A vers filozofikus mondandóját az ol- 
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vasónak kell kibontania a Pál apostol szerint benne élő tükör által ho-

mályosan, (vagy élesen, ahogy tehetsége engedi,) amihez 

elengedhetetlen a bibliai történet ismerete: 

 

A szépszavú prédikátor most embereket jár halászni 
 

Útjai, miként a láncszemek 

Napjai, miként a láncszemek 

Sorsa, miként a láncszemek 

S a via Appián még ő kérdi Jézust 
 

A feltámadottat: Quo 

vadis, Domine? Hova 

mégy, Uram?... 

 

De nemcsak Mária, Krisztus és az apostolok sorsa miatt érdekes az 

Újszövetség. Heine a Példabeszédek miatt tartotta a Bibliát az emberiség 

házipatikájának. Olyan életbölcsességek, közmondások, aforizmák 

gyűjteménye az, amelyek nincsenek korhoz kötve, s amelyek megtartása – 

a közfelfogás szerint – biztosítja az életben a többiekkel való zavartalan 

együttélést, és az ezzel járó belső békét és harmóniát. Lényegében rövid 

költői elbeszélések ezek, melyek a mindennapi életből vett belső hasonlat 

segítségével valamilyen erkölcsi vagy vallási tanítást fejeznek ki közérthető 

formában. Molnár Borbála innen vette élete mottóját: a csüggedőnek 

mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnep. Kiszolgáltatott 

helyzetét ez segítette elviselni. 
 

A teológia különbséget tesz az evilági és a túlvilági élet között. A túlvi-

lági büntetéstől rettegtek évszázadokon át a keresztények, a művészetek 

által megjelenített pokoltól félve talán a rosszat is elkerülték. Dante túl-

világi utazásának nagy hatása volt, hiszen földrajzi pontossággal rajzolta 

meg azt az utat, amit egy bűnös léleknek végig kell járnia a Pokoltól a 

Purgatóriumon keresztül a Paradicsomig. Olyan téma volt ez, amellyel 
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Finta Éva: Quo vadis, Domine? 



éppen olyan jól lehet borzolni az idegeket, mint az utolsó ítélettel, mi-

kor az Apokalipszis négy lovasa feltartóztathatatlanul sodor el minden-

kit, csak azok maradhatnak meg, akik Isten gyülekezetének a tagjai: 

 

Örvendjetek! Eljő a népek nagy királya! 

Örvendjetek, felkél az igazság szent napja… 

Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban, 

Megtartotta – s ártatlant, ím, eljött megmenteni. 
 

Julius Slowaczki: Örvendjetek! 

 

A futurológusok előszeretettel idézik a Bibliának ezt a részét, mint 

jövőképet, melynek megvalósulása már el is kezdődött. Sorról sorra ol-

vassák az előjeleket a ma élők fejére, akikre a Pokol kínjainál is rettene-

tesebb vég vár az utolsó ítélet napján. Pedig a Biblia nem a valóság, 

csak annak az égi mása, azaz irodalom. Szerencsére, is lehet olvasni egy 

könyvet, meg úgy is… 
 

(2009)



Csokonai műhelytitkaiból 

 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) a magyar irodalom egyik csodagyereke 

volt, akit az iskola tett versificátorrá, de saját tehetsége avatta nagy költővé. Az 

iskolai versírás megadott tárgyra a középkori latin nyelv gyakorlatában 

gyökerezett, a divatos alkalmi versírást alapozták meg magyar nyelvű válto-

zatával, melyet a Ratio Educationis terjesztett el. Nemcsak a hazai oktatás része 

volt ez ekkoriban, hiszen Rousseau is panaszkodott emiatt, de jó is volt benne, 

hiszen Csokonai számára ez volt az első lépcsőfok poétává válásához. A 

tanulók számára ez két feladatot jelentett: a sententiá-t, az antik költők bölcs 

mondásainak kifejtését a retorika szabályai szerint, és a picturá-t, ami a 

természet, a tájak, az évszakok, az emberek leírása volt. Ahogy Kölcsey írta 

Csokonairól szóló recenziójában: …kulcs a’ deák literatúrára ’s főképen a’ 

metrikának ismeretére, azonban még is elégséges, hogy a’ netalán még 

szunnyadó poétai geniust felébreszsze ’s Római példák szerént vezesse... 
 

Csokonai 1785-ben lett a debreceni református kollégium poétikai osz-

tályának tanulója, ahol azonnal felfigyeltek különleges értékére. Iskolai ta-

nítója, Kovács József és magántanítója, Budai Ézsaiás különös figyelemmel 

kísérték kivételes képességű tanítványuk költői tehetségét. Életrajzírójától, az 

osztálytárs Domby Mártontól tudjuk, hogy Kovács József még azt is meg-

engedte neki, hogy ne akkor írjon verset, amikor órája van, hanem amikor a 

kedve megjön. S mivel már ekkoriban is sokat éjszakázott, arra is volt en-

gedélye tanítójától, hogy egy órával később menjen be tanulni, hogy kialud-

hassa magát. Nem véletlen, hogy maga a költő is hálás szeretettel emlékezett 

vissza mestereire: Ezzel ditsekedni Országosan is szerentsémnek tartom... 

Iskolai verseiről azért tudunk beszélgetni, mert fennmaradt ekkori 

kéziratainak gyűjteménye, a Zöld kódex – melyet eredeti borításáról Toldy 

Ferenc nevezett így el –, és megőrizte zsengéit. Erről a gyűjteményről sok 

vita van, de a Csokonai életmű szempontjából felbecsülhetetlen az értéke. 

Nemcsak az eredeti magyar és latin nyelvű házi feladatokat, 
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latin versmásolatokat őrizte meg számunkra, hanem később ebben ja-

vította és toldalékolta korai verseit maga a költő. A két iskolai verstípus 

vegyítéséből nőtt ki az 1790-es években nagy filozófiai lírája, amellyel 

minden mai iskolás először találkozik. 
 

Iskolai gyakorlatra készítette – 12 évesen – Az Estvének le írása 

cím-mel a Zöld kódex 2. darabját: 

 
Látod-e szép Phoebust ditső tronusán 

Ülni az ég boltyán fényes ruhájában 

A meg mosdott nap az a’ki mindeneket 

Táplál sugárival minden embereket. 

De mikor meg unnya már hosszas futását 

És félbe akarja hagyni utazását 

El érkezik hozzánk az az édes estve 
 

Melly az ég kárpittyán van sűrűnn le 

festve Az ég boltozattya már másba őltözött 
 

Sok tsillagok sora az égre költözött 

Ez a’ki plántákat öntözi könyvével 

Kellemetes Zefir tsókojja szelével 
 

Illyenkor vehetnek a’ musák időket 
 

Pallás taníttya tudományra őket 

Mert ekkor szűnik meg a’ Városi lárma 

A Gondos musáknak igen nehéz járma. 

 

Ez a vers így első olvasatra nemcsak az átalakulóban lévő korabeli 

helyesírás furcsaságait őrzi, de a zseni jelenlétét is érzékelteti. Élményi 

hátterét és ritmusát görög és latin tanulmányaiból merítette, és saját 

képzeletét is hozzátette, mely már diákkorában is olyan élénk volt, hogy 

időnként ő maga is megrettent és kimenekült előle a kollégiumi 

éjjeliőrökhöz. Ebben a versben még messziről indult leírása: a tengerből 
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kilépő Napisten monumentális képével kezdődik a vers, és innen váltott az 

estre. Az archaikus könyv szó az esti harmatot jelentette, az ehhez kapcsolt 

nagyszerű kép teljességével az élet szépségét fejezte ki. Verselésében az 

időmértékes és a nyugat-európai formát összekapcsolta, bár rímhasználata 

még nagyon egyszerű volt. De így sem véletlen, hogy tanárai felfigyeltek 

tehetségére, kiskamaszként kevesen rendelkeznek ilyen világlátással és 

poétikai tudással még napjainkban sem. A musák az osztálytársak voltak, 

akiket Pallasz Athéne, a tudományok istennője tanított. Szokása volt a diák 

Csokonainak az, hogy az iskolai versekben a diáktársaknak is elhelyezett 

egy-egy üzenetet. Így tette ezt az Egy város le írásában, ahol egy pajzán 

betéttel a kamaszfantáziát mozgatta meg, vagy az Álomban, amiben saját 

aluszékonyságát, éjszakai olvasását, kései felkelését írta meg, ami napi 

problémája volt akkoriban. A vers befejezése már itt is szubjektív: a városi 

lárma miatti panasza több írásában előfordult, érzékeny idegrendszere 

iszonyodott minden zajtól és lármától – emiatt még a közös istentiszteletek 

látogatásától is felmentették időnként. 
 

A vers második változata – Az Estve I. címmel – közvetlenül ez után 

következik a Zöld kódexben, és már jóval ismerősebben cseng a mai olva-

só számára. Ez lett ugyanis a nagyvers ősszövege, melyet alaposabb elő-

készületek után otthon készített el. Kiérleltebb, csiszoltabb, mint az első 

leírása, bár ebben is visszatér egy-egy motívuma: az estve-lefestve ríme, és 

a plántákat könyvével öntöző este képe. De míg az első változatban a tanu-

lószoba négy fala közül pillantott ki a természetre, ebben az alkonyodó 

természet közepébe képzelte magát és közvetlen természetélményeit írta 

meg. Ez a téma olyan volt, amire az érzékeny idegzetű kisdiák ráhango-

lódhatott: a debreceni Nagyerdő sokszor megfigyelt képét adta vissza. 

Kevesebb benne a mitologizálás – klasszicista szokásként nem hagyhatta el 

teljesen –, és az élmény természetességét irodalmi példákkal kapcsolta 

össze. A nagy előd, Bessenyei György Estvéli gondolatok című verse volt 

ekkor a segítségére, és az ő hatására tette a leíró verset később 
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elmélkedő, filozófiai költeménnyé. Péczeli József fordításban ismerte a 

két komor ánglus: Hervay és Young kortárs költők verseit, ők is hatot-

tak rá. E második változat egyedisége az este sejtelmes átélésében rejlett, 

ez adta a hangulat tökéletes harmóniáját. Mint ahogyan a Zöld kódex 

egy másik versének címében megfogalmazta: a Poéta tsak 

gyönyörködni szeret nem kiván ő semmi egyebet…Szentimentális 

tájrajz lett tehát ez a második változat, hangulatos természeti képpel, 

melyben hangokkal, illatokkal, szélmozgásokkal mutatta be az alkonyt. 

Tökéletes picturája költői remekmű, mert leírásában nemcsak az estét 

mutatta be, ekkori világlátásának elemeit is felvillantotta: 

 

Az aranyos felhők tetején le festve 
 

Mosojog a’ hives szárnyon járó estve 
 

Mellynek ujj élettel biztató harmattya 
Gyöngy tseppjeit a’ nyilt rosákba hullattya 

Az Estve I. 
 

A költő szomorú lelkét ez a látvány tökéletesen megvigasztalta, a tsen-

des melankolia rejtett örömei elfeledtették vele a borzasztó éjj komor szár-

nyait. Az alkony egyre szebb és vonzóbb: az erdő fűszerszámozott teát-

rummá, illatos színházzá varázsolódott át, a gyönyörűségek színterévé, ahol 

az édes koncertek kellemes melódiáira kedvencei, a gráciák – a szépség, a 

kellem és a báj antik istennői – jártak körtáncot. A dallamot ehhez is a 

szimultán verselés adta, mint az első változatban, a kétféle ritmus 

keverésével különleges zenei hatást ért el, melyet későbbi műveiben is 

szívesen használt. Versének ez a változata jelent meg a Diétai Magyar 

Múzsában, Pozsonyban kiadott versújságjában, és nem az 1794-es válto-zat, 

mely a vers közismert változata. 
 

Az estve című Csokonai vers tehát a 21 éves költő este-versének har-

madik variánsa, melynek bevezető részét e második pictura adja. Hora-

tius tanácsa nyomán Csokonai állandóan javította verseit, néhány szót 
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itt is kicserélt: a nyájas Zefirkék helyett kellő zefírek, a kellemesség 

helyett a gyönyörűség, a tsendes melenkholia a sokkal kifejezőbb vidám 

melenkho-lia lett, de nem változott meg a természeti kép, amely az 

előző vers lé-nyegét jelentette. A vers első része a híves szárnyon járó 

estvének páratlan szépségű leírásaként lett hangulatos természeti képpé: 

 

A napnak hanyatlik tündöklő hintaja, 
 

Nyitva várja a szép enyészet ajtaja, 
 

Haldokló sugári halavánnyá lésznek, 
 

Pirúlt horizonunk alatt elenyésznek... 

 

A költő szomorú lelkét a természet szépsége felvidítja, s a folytatás 

nem hagy kétséget afelől, hogy a rossz társadalom elől menekült a jó 

ter-mészethez: 

 
Mikor a világnak lármáját sokallom, 

Kevélynek, fösvénynek csörtetését hallom. 

 
Sokatmondó az is, hogy mind a feudális uraság, mind a pénzgyűjtő 

polgár alakja negatív nála, zsibongásukat, tolongásukat egyformán elutasí-

totta. Az este-vers harmadik változatában a leírás után a feudális viszonyok 

éles kritikája következik. A fényjáték színpompája helyett sötétség, az édes 

koncertek helyett lárma és zsibongás, a gráciák kecsessége helyett részeg 

tolongás uralja a világot, mert a szépséget elpusztította a durvaság, a 

harmónia diszharmóniába fordult. A felvilágosodás minden fontos eleme 

jelen van ebben a részben, de mégsem válik unalmas leltárrá. Különleges 

nyelvi leleménnyel fogalmazta meg a magántulajdon átkát: 

 

Az enyim, a tied, mennyi lármát 

szűle, Miolta a mienk nevezet elűle... 
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A termő föld és a birtok közti finom különbségtétellel megidézte az 

ősi boldogság időszakát, a had és veszettség mérge háborúellenességét 

jelezte, és a felvilágosult gondolattal ítélt: 

 

Nem volt még koldusa akkor a törvénynek, 

Nem született senki gazdagnak, szegénynek… 

 
Nemcsak a feudális kiváltságokat ítélte itt el, de azt is megmutatta, milyen 

hatással vannak az elmaradott viszonyok a XVIII. századi Magyarország 

fejlődésére. Az éles társadalmi szakadékot az étkezés különbségével jelezte: a 

tortáta, a pástétom, a tonkin fészek a kevély uraságé, a rozskenyérhéj a 

szolgaságé. Ezekkel érzékeltette, hogy a jobbágyterhek megnövekedése miatt 

milyen torzulás következett be a társadalomban. Mivel hitte, hogy az ember 

születésétől kezdve jó, azt is megértette, hogy a haramiát ez a világ teremtette: 

 

Akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett, 
 

Mert gonosz erkölccsel senki sem született. 

 

Ezt az amúgy is idejét múlt világot súlyosbította a sajátos magyar 

helyzet, amikor a földesurak saját használatra kisajátították az egykor 

közös réteket, erdőket, vizeket, és a tilalmat jelző korlátokat cinikusan a 

jobbágyokkal állíttatták fel. Ezek miatt az erősödő majorsági gazdál-

kodás is negatívvá vált Csokonai átiratában. A vers befejezésében 

visszatért a kezdő természeti képhez: 

 
Te vagy még egyedűl, óh, arany holdvilág, 

Melyet árendába nem ád még a világ 

 
A rossz társadalom ellentéte ez a természet, melynek – felvilágosult-

ként tudta – minden ember örökös földesura. De hiába volt tisztában 
 

248 



ezekkel, saját élete is ennek a törvénynek esett áldozatul: Debrecenből 

elcsapta őt a sedes, az iskolai törvényszék, mert másként gondolkodott. 

Elvesztette közösségét, védettségét, kis sárospataki kitérő után a tudós 

koldulás következett életében, ami nem segítette sem emberi, sem költői 

kibontakozását 

 Ez a három változatban élő vers azt a műhelymunkát mutatta meg 

számomra, melynek következtében megszületett Csokonai közismert verse. 

Mindhárom változat a költői alkotás folyamatának egy-egy fázisát 

rögzítette, melynek során a tehetséges tizenéves fiú eljutott el a szépség 

felfedezésétől a kemény bírálatig. Első verse írásakor még hitte azt, amit a 

Zöld kódex egy másik versének címében megfogalmazott: Egyedűl a 

tudományok teszik halhatatlanná az embert kivált a’ Poesis… Amikor 

ő lett a poétikai osztály tanára, tanításában is felhasználta a téma első két 

változatát, de mire a harmadik változat elkészült, már tudta: az is bolond, ki 

poétává lesz Magyarországban.(A méla Tempefői) De ekkor már nem 

tehetett sorsa ellen semmit, költői hivatását megpróbálta betölteni. 
 

„Cimbalomnak” hívta egyik tanára, mellyel a lényéből áradó muzsikát, 

sokhúrú egyéniségét jelölte meg. Éles és mohó megfigyelő volt, a 

legellentétesebb benyomásokat raktározta el magában. Ő még az a költő 

volt, akit a tárgy ragadott el, s nem ő a tárgyát. Lírai víziója egyetemes, 

és a XVIII. század magyar világáról teljes képet adott: égető kérdéseit, 

végleteit senki nem rögzítette nála jobban. Nagy kár, hogy nem volt 

megfelelő olvasóközönsége, akik ezt kellően értékelték volna. Ezt ő is 

tudta, ezért bízott a boldogabb maradékban, ezért címezte gondolatait a 

XX. századnak... 
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Költőnők – háttérférfiakkal  
(A XVIII. és XIX. századi magyar irodalmi szalonok összehasonlítása) 

 
 
Amikor Bíró Ferenc számba vette a XVIII. század poétáit, és irodalmi 

központjait, egész Magyarországot és Erdélyt bejárta, mert vidéki nemesi 

kúriákban virágzott az irodalom, nem volt egyetlen központja, mint a 

későbbi századokban. S milyen érdekes, közöttük csak egyetlen poétria volt, 

aki Sátoraljaújhelyben élt. Molnár Borbálát ugyan a férfiak vitték be az 

irodalmi köztudatba, de ott tehetségével otthonra talál, és példája sokakat 

késztetett írásos önkifejezésre. Sok-sok megalkuvás kellett ehhez, hiszen a 

kor gondolkodása szerint pontosan kijelölt helye (szerepe) volt a Szép 

Nemnek, akik emiatt nagy kiszolgáltatottságban éltek apjuk, férjük vagy 

fiúk árnyékában. Már azt is komoly sikerként értékelték, hogy tanulhattak 

olvasni, hiszen erre nekik – legalábbis a korabeli férfigondolkodás szerint – 

asszonyi feladataikhoz nem volt szükségük. A XIX. századtól többen ver-

seltek a nők között is, akik még ekkor is egy-egy férfi árnyékába húzódtak. 

Közülük közismert Horvát Ádám götseji Heliconja lett, akiket az utókor az 

első irodalmi társaságként ünnepelt, pedig Molnár Borbála irodalmi 

levelezése révén már korábban férfiakat és nőket késztetett episztolázásra. 

A két irodalmi szalon történetének összehasonlítása révén érdekes tanul-

ságok adódnak e századok irodalmáról és mindennapi életéről. 

 
 
 

1. A Magyar Minerva levelező társasága 

 

A magyar irodalomban az első költőnő Molnár Borbála (1760-1825) volt, 

akinek magyar nyelven írott versei nyomtatásban is megjelenhettek. 

Munkáiból eltartotta és taníttatta gyermekeit a XVIII. században, amikor ez 

egyáltalán nem volt mindennapi esemény. Ez a poétiánk újhelyi – 

dicsekedett vele Kazinczy Ferenc is jó lokálpatriótaként, de hiába éltek 
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egymás szomszédságában, csak akkor találkoztak személyesen, amikor 

Erdélyben járva Kazinczy Ferenc Dániel Istvánné udvarlására sietett. Bár 

az Erdélyi levelekben elismerően nyilatkozott róla, Molnár Borbála költői 

tevékenységét a fentebb stíl magaslatáról egy kicsit lenézte. De szerencsére 

Édes Gergely felismerte tehetségét magyar Szapphóként, magyar 

Minervaként emelte ki a névtelenségből, mert a kor szokása és ízlése szerint 

a görög mitológia szerint gondolkodtak az irodalomról. Molnár Borbála is 

szívesen olvasta a görög mítoszokat, onnan keresett önmaga számára 

példákat: a múzsa lett első önmetaforája, majd ráakadt Büblisz-re, akinek 

ömlő könnyeiben magára ismert. Minthogy Biblist – ahogyan 
 
ő nevezte – az istenek halhatatlansággal ajándékozták meg, amikor pa-

takká változtatták, ezt az örök életet ő a költészettől remélte elnyerni. 
 

Hogy Molnár Borbála pontosan hol született, arról hallgatnak a források, 

édesapja valahol Abaújban tanítóskodott, amikor földesura arra akarta fel-

használni, hogy segítségével jobbágyait katolizálja. De mert parnói Molnár 

István nem volt hajlandó a hitserére, bezárta az iskolát, a templomot – mint 

kegyúr, megtehette! –, és Isten szolgáit elüldözte. Az újhelyi református iratok 

szerint Molnár Borbálát már Újhelyben keresztelték meg, amikor Abaújból 

elmenekülő apja a Ronyván lévő Hartay-malom bérlőjeként új életet kezdett. 

Meglévő két lánya mellé két fia is született, de negyedik gyermekét már nem 

érte meg, mert váratlanul meghalt. Özvegyének zilált anyagi viszonyok között 

kellett a gyermekek sorsát elrendeznie. Korabeli szokás szerint a lányokat 

férjhez adta, Klára azonban hamarosan gyermekágyi lázban meghalt, és 

Borbálára 14 évnyi szörnyű kínszenvedés vált az idősebb, durva és gonosz férj 

oldalán. Mindezt eleinte enyhítette 3 fia megszületése, s az, hogy a benne 

zubogó érzéseket lejegyezgette. Helyzete nem változott, csak romlott, de 

amikor végül rászánta magát a válásra – amit II. József akkori- 
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ban engedélyezett birodalmában –, feleslegessé vált a tortúra, mert 

Szokera Nagy János halálra zabálta magát. Ekkoriban már rátalált az 

írásra, a maga gyógyszerére, amivel kínjait enyhítette, s aztán ráérzett a 

nagyobb feladatra: nőként tükröt tartott a nők elé, nevelgette őket, hogy 

legalább a szellemi szabadság ízét megkóstoltassa velük... 
 

Korabeli szokás szerint még a viszonylag tanult emberek sem tartották 

fontosnak a lányok kiművelését. Molnár Borbála nem is járt iskolába, apja 

tanította meg az olvasásra, és az elemi számolási ismeretekre. Bár a kis-

lányról már korán kiderült az írás iránti vonzalma – a porban játszva já-

tékosan betűket formált –, de azt tudatosan nem tanították meg számára, 

nehogy szerelmes levelek írására használhassa azt. Később Molnár Bor-

bála pontosabban fogalmazta meg ezt: apja nem akarta, hogy az ő lánya 

 

….részesse legyen ollyan Böltsességnek,  
Melly tulajdona tsak Férjfi tehetségnek.  

 Sorsom rövid leírása 

 

Öccse segítségével tanult meg írni, és az akkoriban még nagyon népsze-

rű barokk költő, Gyöngyösi István verseit mintaként forgatta. István öccse 

debreceni diákként megtanította az általuk mért lábak tudományának tar-

tott időmértékes verselésre is, és az éjszakai pihenésből ellopott órák alatt 

lejegyezhette gondolatait: fiatalasszony korában a zsoltárok mintájára sírta 

el tragikus sorsa fájdalmát. Sátoraljaújhelyben a vármegye vezetősége le is 

vizsgáztatta őt, amikor a korabeli irodalom egyik témájára – a 17 évig távol 

levő katonát hazatérve saját szülei kapzsiságból meggyilkolták – előttük 

kellett verset írnia. A próba sikerült és a verselgető varrónő híre gyorsan 

terjedt. Az Újhelyen átutazó vándorigric, Berei Farkas András már – Ver-

giliusra utalva – Máróként emlegette, de a korabeli gondolkodást megőriz-

ve hozzátette: jobb lett volna a rokkánál maradnia. Pedig nagy utat tett meg 

egyedül is az asszony, amire Édes Gergely költő figyelt fel először, aki nem 

csodabogarat látott benne, hanem tehetséget, és költői kibontakozását is 
 

252 



segítette: ellátta olvasnivalókkal, megtanította az akkoriban élő tordai pap, 

Gyöngyössy János időmértékes és rímes verselésére, a leoninusokra, önzet-

len barátként kiadót és mecénást szerzett neki akkor, amikor pedig saját 

műveit – anyagiak hiányában – nem tudta megjelentetni. 
 

1793-95 között Kassán nyomtatták ki Molnár Borbála Munkáji-t (I.-IV.), és 

kalózkiadásban is terjedtek versei, amelyek országossá tették hírnevét. Nőként 

és magyarul írt akkor, amikor mindkettő csodaszámba ment. Köteteiben már 

nemcsak saját életének keserveit fogalmazta meg, hanem az irodalommal való 

találkozás élményét. Ennek köszönhette többi levelezőtársát, akik közül név 

szerint is ismerhetjük Csízi Istvánt, Gvadányi Józsefet, és az írogató nőket: 

Bessenyei Annát és Ujfalvy Krisztinát. Irodalmi levelezésével egy virtuális 

szalont alakított ki Sátoraljaújhelyben akkor, amikor az még csoda számba 

ment. Szellemi magányát ezzel tudta oldani, még ha a sok episztola megírása – 

és a postai költségek – már-már megélhetésüket fenyegették. De ezek 

jóvoltából talált rá arra a munkára is, amit 22 éven át ellátott: társalkodónő lett 

az erdélyi grófnő, Mikes Anna mellett, akinek fordításokat készített németből, 

felolvasott neki, majd amikor megvakult, a házi ügyek intézését is magára 

vállalta. Ez az élet (és kiszolgáltatottság) irodalmi működését visszaszorította, 

de a mecénások segítségével Erdélyben is jelentek meg munkái (Barátsági 

vetélkedés, Szerentsétlen indulat, vagy Sarolta és Sándor…), melyek nemcsak 

irodalmi hírnevét erősítették meg, hanem a magyarul olvasás divatját is 

elhintették az ottani nemes hölgyek körében. 
 

Életében mintegy 900 oldalnyi írása látott napvilágot, ez a mennyiség Köl-

csey és Berzsenyi együttes életművének felel meg, ami nagy teljesítmény, ha 

arra gondolunk, hogy ugyanekkor a jóval nagyobb tehetségű Csokonainak csak 

két írása juthatott el nyomtatott formában az olvasókhoz. A grófnő halála után 

visszatért Magyarországra, és Hajdúbagoson lévő jegyző fiánál élt 1825-ben 

bekövetkezett haláláig. Még ott is írogatott, korábbi írásait rendezgette, s a jól 

végzett élet örömével szállt a sírba. Itt maradt fenn róla egyetlen képi ábrázolás, 

ami szerint nem volt szép, de szellemi ereje révén olyan magaslatra emelkedett, 
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mint akkoriban kevesen, s írásai segítségével megtanította a nőket is az olva-

sás és az önkifejezés örömére.  

 Költészetének hagyományos értékrendje teszi érthetővé, miért is 

karolták fel őt kora előkelő emberei, miért segítették könyvei megjelenését, 

miért ünnepelték. A rákövetkező romantikus kor emberei mégis elfordultak tőle: 

rossz néven vették ettől a vagyontalan, 3 gyermekes anyától, hogy józan, 

gyakorlatias eszével pénzt csinált verseiből, nem elégedett meg a költői 

babérokkal, és nem halt éhen gyermekeivel egyetemben. De szerencsére 

kortársai ezt egészen másként értékelték, Gvadányi is jól érezte: ha Molnár 

Borbála írásai megjelennek, felbátorodnak a még hallgatag költőnők is. 

Névtelen és neves levelezőtársai közül kevesen voltak közismertek. Csizi 

István és Gvadányi József mellett a Magyar Museum szerkesztőjével, Bat-

sányi Jánossal is váltott néhány levelet, s ha vele nem is talált emberi-költői 

kapcsolatra, s a körülötte gyülekező író nők és író férfiak irodalmi szalonná 

tették újhelyi házát. Ennek megteremtése sem volt mindennapi cselekedet 

egy nőtől abban az időben, még ha nem is rendelkeztek olyan országos hír-

névvel, mint majd később a göcseji helikoni kör, de ennek oka nem bennük, 

hanem a kor gondolkodásában rejlett. Még a XIX. században sem hitte el 

ezt Szigetvári Iván, aki a szervezés tisztségét a költőként közismert Gva-

dányi Józsefre osztotta ki, mert őt tartotta a levelezős kör lelkének. Csak 

1999-ben merte ezt Hász-Fehér Katalin megcáfolni, de az évszázados be-

idegződést még ekkor sem volt könnyű megtörnie… 
 

Most vessünk pillantást irodalmi szalonjának közismert tagjaira! 

Molnár Borbála elismertetésért a legtöbbet Édes Gergely (1763-1847) 

tett, aki nagy szegénység közepette végezte tanulmányait a sárospataki 

oskolában. Igazi közösségi költő lehetett volna, amire azonban csak ad-

dig adódott lehetősége, míg pataki diák volt, ahol a diáktársak körében 

nagy népszerűségnek örvendett: 

 

Mert mikor egy verset köptem bár mennyire 

nyerset, Músám kedvesinek volt mutogatni kinek. 
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Hegyaljai tartózkodásának szép emléke az a 7 disztichon, amelyet a 

sárospataki kollégium borházának ajtajára írott 1786-ban: 

 

Kióst, Kampániát sok időn míveltem, 
De számomra örök lakást csak itt leltem.  

A Hegyaljáról 
 

Hogy anyagi gondjain enyhítsen, rövid időre írnoki feladatokat vállalt 

Zemplén vármegyénél. Személyes találkozásukkor néhány költe-

ményével ajándékozta meg a verselgető varrónőt, aki erre költői levéllel 

válaszolt, ami hosszú évekig tartó levelezésüknek lett a nyitánya. Édes 

Gergely volt az első hozzáértő, aki elismerte Molnár Borbála tehetségét: 

 

Nem hittem volna a mai időben, 
 

Hogy ily ész szoruljon Magyar főkötőben, 
 

Melly nagy ditsősége lehet ez hazánknak, 
 

Nevét emlegetni Asszony poétánknak. 
 

Édes Gergely levele Molnár Borbálához 

 

Édes Gergely termékeny költő volt, írásainak kétharmada a mai napig 

mégsem jutott olvasóközönség elé, mert nem jelenhetett meg. Lelkes híve 

volt Kazinczynak, ragaszkodása azonban nem talált visszhangra, mert a 

széphalmi mester az Édes által kedvelt leoninusokat nem fogadta el 

irodalomként. Nem tudott mit kezdeni Édes termékenységével sem: az Úr 

önti a verseket, én pedig nehezen pörölyözöm…– írta neki levelében. 

Barátai, Kölcsey és Szemere is kigúnyolták a Mondolatra írt Feleletük-ben, 

pedig ő is lelkes híve volt a Kazinczy-féle nyelvújításnak. Önzetlen és 

nemes egyéniség volt, s az is maradt, pedig Kisfaludy Sándor is csalogatta 

táborába, ami anyagi előnnyel is járhatott volna számára. 
 

De Édes Gergely életében sem az olvasóközönség, sem a mecénások 

kiszolgálása nem játszott szerepet, öntudatának táplálója a magyar nyelv 
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jelentőségébe vetett hite volt. A Természet könyve (1790) a kor antropo-

lógiai érdeklődésének dokumentuma. Élete fő művének a Halhatatlanság 

(Vagyis Maga az Ember és annak fő és állandó vége) című munkáját 

tartotta, de még megjelentetnie sem sikerült. Kortársai nem vették észre 

szociális érzékenysége és becsvágya mögött meghúzódó játékosságot, és azt 

az anyanyelvi kultuszt, ami pedig a magyar irodalmat emelhette volna. Az 

irodalmi hagyományok értékelésében Ráday Gedeon hatása alatt állt: 

elismerte Zrínyit, Tinódit fenntartással kezelte, s Balassi mellé állította 

egyenrangúként Gyöngyösi Istvánt, Faludi Ferencet. Gyönyörű zsoltárpa-

rafrázisai nem papi mivoltát, hanem emberi gondolkodását bizonyították, 

mint ahogyan a 139. zsoltárra írott versének egy részlete mutatja: 

 

Mert ugyanis nyomorúlt szívem hova fusson előtted? 
 

Hol vagyon olly barlang, melly menedéke legyen? 
 

Nincs szemednek előtte titok, nincs semmi setétség 
 

Hol különösképpen meg ne találna kezed. 

Tágas az Ég? ott vagy: mély a sír? Nemde jelen vagy 

Ott is? Az Ég és föld rettegi jobb-karodat. 
 

Bár a hajnal arany-szárnyát venném s az utolsó 
 

Tengerekig tudnék futni hatalmad előtt: 
 

Még oda is mi vezetne? Hanemha hatalma korodnak 
 

Melly engem tenyerén tartana s ölelve körűl? 
 

Teremtőhöz 

 

A tanulmányai közben megismert klasszikusokat ő is szabadon hasz-

nálta, akár csak kortársai. Költői teljesítményét erről megítélni nehéz, 

hiszen egyéniség függvénye volt ez is. Horatius Berzsenyi átiratában 

veretesen hangzott: Nem szül gyáva nyulat / Nubia párduca, ugyanez a 

motívum Édes Gergelynél egészen más szövegkörnyezetbe került: 

 

 
256 



S amit oroszlány szül, bár rókák 
 

fajzati közt ül 
 

lész az oroszlán-fi, s nem tsatsi tudja ki-ki. 
 

Egy idegen köntösben 
 

bujálkodó szerető Széphez 

 

Szapphót fordított, és a róla elnevezett strófát természetesen hasz-

nálta saját költészetében. A Munka közben című versfolyamának új-

donságát a tartalom rejtette, hiszen a körülötte lévő állatok, növények, 

emberek leírásával a XVIII. századi életet mutatta meg úgy, hogy még 

didaktikus következtetésével is egyet érthetünk: 

 

Így mi, ki méltán ezeket követjük, 
 

Jó, hogy a restek kenyerét nem esszük, 
 

Mert ki nyáron nem takar, annak a tél 
Nem lakadalmaz.  

Munka közben 
 

A Thaliarchushoz írott Horatius versben megtartotta a versformát, a 

gondolatot, csak a címzettet cserélte le benne, s így saját versként köz-

vetítette az ókori költő időhöz és térhez nem kötött gondolatait: 

 

Most, most barátkozz, míg szeret a világ, 
 

Míg életednek mord tele bé nem áll, 
 

S mellőled el nem hullanak hív 
Kedvesid a szomorú halálba.  

Fannihoz 
 

A természet szépsége nála is fontos téma, különlegességét nemcsak 

picturái őrizték meg, nagy nyelvi készséggel a természet hangját is pró-

bálta megidézni: 
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A verebek csevegik repesve: csirip! csirip! A gyász 
 

Fecske firics! firics! A cinegécske: vicinc! 
 

A pintyőke: pipinty! A csíznek ez a szava: csíz! csíz!. 
 

................................................................. 
 

Mondja pacsirta: Vidák! kék! dicsér, mind ki ki dicsér! 
 

Erre rigó görögül mond: flüareo io! 
 

Némely tavaszi madarakról 

 

Kazinczynak nemcsak ezzel a játékossággal volt baja, a használt versfor-

mával is, mely az időmértéken túl rímekkel is megerősítette a disztichonokat. 

Ezt egyáltalán nem tartotta összeegyeztethetőnek a magas irodalommal, csak 

oskolai mesterkedésnek, amit mélységesen lenézett és üldözött, nemcsak Édes, 

a többiek esetében is. De Édes Gergely szerencsére nem szokott le ezekről, s írt 

verseket játékosan ugyanazon magánhangzókra is, mert számára ez a magyar 

nyelv birtokba vételét jelentette, amivel színesebbé tette írásait. Életműve 

gazdag, de ismeretlen, 11 vaskos iratcsomó várja az utókor érdeklődésének 

feléledését a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. Én vagyok a 

petri gulyás című éneke az egyetlen közismert műve, mert az folklorizálódott, 

de aki énekli, már nem is tudja, hogy Édes Gergely a szerzője. 
 

Magánemberként sem jutott neki sok siker. Tanulmányai végeztével 

mindennel megpróbálkozott: iskolamesterként, jegyzőként, földmérőként 

próbált boldogulni, majd 50 éven át papként szolgálta gyülekezeteit. 

Többször nősült, sokat költözött: hol kirabolták, hol leégett a háza, hol a 

szerelmi életét nem nézték jó szemmel, hol pedig feleségét nem érdekelte az 

irodalom, s ő is csak gyertyapocsékolásként értékelte ebbeli szorgalmát, 

akárcsak Berzsenyi Dániel Dukai Takách Zsuzsannája. De önzetlen, jó 

ember volt, mi sem bizonyítja jobban, mint Molnár Borbála útba indítása és 

barátként való pártolása. Az utókor szeret ebbe is belemagyarázni egy 

szerelmi történetet, s ha volt is benne valami kis igazság, barátként akkor is 

kitartott Molnár Borcza mellett, amikor már semmi nem pislákolt abból 
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az érzelemből. Családja papok és költők sokaságát adta a magyar irodalom 

számára. Albert fia nemcsak pataki diákságában folytatta őt, a papi palást 

és a toll lett az ő – és leszármazottai – szimbóluma is. Szülőföldjén, Ma-

darban (és Tiszatarjánban, egyik állomáshelyén) iskola viseli a nevét, me-

lyet 2010-ben szép domborművel jelöltek meg. Költészetéről is egyre több 

feldolgozás olvasható, a helytörténet már felfedezte őt... 
 

Molnár Borbála legszorgalmasabb levelező partnere Csízi István 

(1728-1805) volt: a nyugalmazott strázsamester 1794-ben mondott bú-

csút a katonaságnak, és Tokajban telepedett le. Már katona korában is írt 

alkalmi verseket és kéziratban fenn maradt egy katonai szakmunkája is, 

melynek külön érdekessége, hogy káté-formában készült. Költőiségét 

azonban csak a Molnár Borbálával való verses levelezése őrizte meg. 

Amikor elolvasta az Újhelyben élő költőnő verseit, verses levéllel 

kereste fel, és hosszasan episztoláztak, miközben barátját és katonatár-

sát, Gvadányi Józsefet is bekapcsolta levelezésükbe. Amikor bemutatta 

neki a költőnőt, minden Múzsát Újhelybe telepített Molnár Borbálához: 

 

Heliconon termett elme virágokat 
 

Nem is találhatni más hegyen azokat, 

Görög országba van e’ hegy. A’ mint írják, 

De miolta azt a’ Törökök bírják, 

Mind a’ kilentz Múzsák onnat el-távoztak, 

Mivel olly idegen Néphez nem tartoztak. 
 

Újhelybe szállottak ezek Borbálához, 
 

Az én agg Múzsámnak verselő 

társához, Clio, Uranie, szép Polymniával, 
 

Euterpé, Melpemon ékes Tháliával, 

Terpsycor, Erato, Calliope jelen 

Vagynak itt mindnyájan Ősz, Tavasz, Nyár és Telen… 
 

Csízi István levele Gvadányihoz 
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Csízi és Gvadányi felismerte Molnár Borbála tehetségét, de feltehető-

en csak azért leveleztek vele, mert a poétria elfogadta azt a 

gondolkodást, ami az írást és alkotást férfiszerepnek tartotta ugyanúgy, 

mint a fegyverviselést. De azt is érdemes idemásolni, amivel Csízi 

indította útjára kettejük levelezésének kiadását: 

 
…mert nem azért irogattam tsak alig tsillámló Poesisi 

tüzemmel, hogy mint a’ légy a’ tengely végén, kérked – 

jem, hanem hogy Barátnémat a’ több verselésre ösztö-

nözzem (e’ végre verseimben ő vele ollykor ollykor kö – 

tödtem is), hogy a gyakorlás által verselő tehetségét 

öregbítvén a’ szép Nemnek nagyobb dicscsére és a még 

ki nem gyalulódott erköltsnek ’s meg nem jobbult szív-

nek hasznosabb segédje lehessen… 

 
Az újhelyi levelezős körnek azon tagjai közé tartozott Csízi, aki személye-

sen is meglátogatta Molnár Borbálát, érdeklődött viszonyai iránt. Felajánlotta 

azt is, hogy feleségül veszi, de Molnár Borbála nem adta fel frissen megtalált 

szabadságát. Szerencsére költőként is nagyra tartotta teljesítményét, így hát a 

visszautasítás ellenére sem szakadt meg levelezésük. Köteteit elküldte Er-

délybe Aranka Györgynek, az egyik ma is megvan a kolozsvári könyvtárban, és 

ott díszeleg benne az egyik férfiolvasó által beírt vélemény: Apolló tehene… De 

a hozzáértő Aranka György Molnár Borbálát meghívta akadémiájába, és talán 

így olvashatta a művelt Mikes Anna is Az ő életének igaz tüköre című 

munkáját, aminek hatására először vendégül látta három hónapra, majd 

meghívta magához társalkodónőnek, amivel biztosította az özvegynek és fiai-

nak a megélhetést és a felemelkedésre szolgáló tanulást is. 
 

Csízi nem volt különösebben tehetséges költő, de Bíró Ferenc szerint 

nehéz és okoskodó versein is átüt elementáris, szégyent nem ismerő 

őszintesége. Kedvenc témája betegsége volt – a lábán volt valami nehezen 
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gyógyuló seb, de a köszvény és a hurut is kínozta – Még a 70. 

életévéhez közeledve is beszámolt barátnőjének férfiúi gerjedelméről, 

Molnár Borbála azonban erre nem volt vevő, gyorsan lehűtötte a 

nyomuló katonát és kapcsolatukat irodalmi keretek közé szorította: 

 

Oda hagytad már te Bellonát Barátom! 
 

’S Phoebust ölelgeted hellyette, mint látom. 
 

Oda hagytad vele a’ tsapodárságot, 
 

Katonát illető tsalfa trágárságot. 
 

Molnár Borbála levele Csízi Istvánhoz 

 

Ezek után Csízi is visszatért Young gondolataihoz: leveleikben a barát-

ságról, az örömről, szerelemről és szeretetről elmélkedtek, amiben a költőnő 

tisztázhatta önmaga nézeteit a világról, az életről és az irodalomról. Csízi pedig 

azzal a Vályi Klárával váltott dévaj, erotikus töltetű leveleket, akivel 

Komáromban Édes Gergely is szerelembe keveredett, Aranka György, 

Csokonai ódát írt hozzá, akit meghívtak előkelő társaságokba, grófokkal 

hajókázott a bécsi Dunán. Érdekes figurája volt ő is a XVIII. századnak, hi-

szen önálló életvitelű nőként (bábaként) dolgozott, s verseit nem mecénások, 

hanem önmaga jelentette meg Magyar Tempe című kötetében. A köztudatba 

azonban mégis férfiak után futkosó, szabados életvitelű nőként került be, mert 

azt, hogy kilépett a meghatározott női szerepkörből, még tőle sem tudták 

elfogadni. E viszonyok között kell Molnár Borbálát is megítélnünk. 
 

Gvadányi József (1725 – 1801) volt a kör legismertebb alakja, aki csak 

60. életévén túl vált ismert költővé. Igaz, már diákként bravúrosan verselt: a 

fenn maradt írások szerint 3 óra alatt 100 latin disztichon írt meg, de 40 

évig katonáskodott. Csak amikor tábornokként leszerelt, Szakolcán élve tért 

vissza az irodalomhoz: falusi nótáriusa a korszak kedvelt könyve lett. 

Szívesen keresett magának irodalmi levelezőpartnereket, akiknek írásait 

vagy saját kötetébe szerkesztette bele, vagy anyagi 
 

261 



segítségével önállóan megjelenthettek. Szép feladatként vállalta magára 

a költői megszólalás lehetőségének megteremtését mások számára. Csízi 

István és Molnár Borbála mellett Fábián Juliannára (Bédi Jánosné, 

1765-1819) is így talált rá. Kazinczy javaslatára rávette őt a komáromi 

földrengés történetének megírására, melyhez a formát is megtanította 

pártfogoltjának. Fábián Julianna nem saját élményeit fogalmazta meg, 

hiszen 1763-ban még nem élt, de egy hivatott újságírónő gondosságával 

kereste fel az esemény még élő szemtanúit, hogy vallomásaikat versbe 

foglalja. Rigmusok ezek, ahogyan Weöres Sándor írja, de a korabeli 

élettel telítve. Gvadányi az ő hírét is terjesztette, s az egyik kortárs köl-

tő, a Bécsben élő gr. Fekete János úgy akarta kifejezni elismerését, hogy 

neki ajánlotta Ovidius pajkos költeményeiről készült fordítását, amit 
 
a tisztességes komáromi főkötő-varrónő felháborodva utasított vissza, 

mert a korabeli illem ezt így diktálta. 
 

Gvadányi József a provinciális költők közül kiemelkedve vált a 

nemesi költészet jelentékeny alakjává. De hiába bírta Kazinczy és 

Csokonai irodalmi barátságát, 1795 után az irodalom perifériáján találta 

magát. Magányos volt a távoli Szakolcán ő is, mint majd pár évezred 

múlva az oda kerülő Juhász Gyula, de nem siránkozott sokat ezen, 

hanem cselekedett: szórakozásként irodalmat művelt… Molnár Borbá-

lát elsősorban nőköltőként értékelte, de jónak tartotta, és nem is fukar-

kodott a dicséretekkel: 

 

A’ hova te értél? mert erre születtél, 
 

És a’ Természettől kézen vezettettél. 
 

Tüzes gondolatok, sebes ész, friss elme, 
 

Minden verselőnek leg-főbb segedelme. 
 

E’ tulajdonságok nemeivel te birsz, 
 

Mert mikor Versezel eleven képet írsz. 
 

Gvadányi levele Molnár Borbálához 
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Példaként állította őt a nők elé. Nemcsak azért, mert magyar nyelven 

verselt, hanem egyéniségéért is: nem volt műveletlen, s nem majmolta az 

idegen módit. Mint gondolkodót, egyenrangú félként ismerte el: erkölcsi 

kérdésekről, hadi emlékekről, kertészkedésről beszélgetett vele, újhelyi 

poétriánk pedig felszabadultan panaszkodott neki arról, hogy vezér nélkül 

milyen nehéz a költészetet művelni. Gvadányi humora az övét is mozgásba 

hozta, leveleik ezért is váltak szórakoztató olvasmányokká. Bár csak addig 

levelezett vele, amíg új kötetébe volt mit beszerkesztenie, de így is sokat 

tett Molnár Borbáláért: pártfogókat keresett és újból kiadatta munkáit, és 

írásra serkentette az általa is magyar Minervaként emlegetett Molnár 

Borbálát, aki szárnyakat kapott ettől a levelezéstől. 
 

Molnár Borbála levelezőszalonjának író női közül Bessenyei Annát és 

Ujfalví Krisztinát emelhetjük ki. Bessenyei György (1746-1811) fellépésével 

indul meg az az irodalmi forgatag, aminek a végén megszületett az új magyar 

irodalom. Bihari remeteségének időszakát osztotta meg vele Dombrády 

Annának és a költő László nevű bátyjának Anna lánya, aki 1804-11 között 

házvezetőnője és szerelme lett nagybátyjának. Bessenyei Anna (1763-1847) 

bizonytalan státusba került, hiszen nem feleség, csak egy vénlány, aki bátyja 

házát vezeti, rokonsága még 100 év múlva is ködösítette történetét. De a 

kortársak úgy emlékeztek rá, mint aki szenvedélyesen szerette az irodalmat és 

maga is verselt. Első könyvét még Bessenyeihez való kerülése előtt, 1794-ben 

megjelentette Kolozsváron Ifjak menetoszlopa címmel, melynek teljes címe – 

korabeli szokás szerint – a tartalomról is tudósít: mellyet némely tsendes 

óráiban gyakorolni szokott elmélkedései szerént, ama romolhatatlan eröss kö-

sziklából az Úr Jézus Kristus drága beszédéböl egybe rakott és az örökké élő 

Isten félelmének s tiszteletének emlékezetére egy néhány új énekekkel együtt, 

töredelmes szívvel fel-is emelt Bessenyei Anna. 
 

Művelt, finom lelkű lány lehetett Bessenyei Anna, aki 37 évesen került 

az akkoriban már 60 éves nagybátyjához, ahol a versírást és a prózai elmél-

kedéseit is folytatta. Bessenyei nemcsak a magyar nyelv erejét, édességét és 
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mélységét érezte meg, nemcsak méltónak és alkalmasnak tartotta a fejlesz-tésre, 

mert abban látta a magyarság megmaradásának zálogát, abban is hitt, hogy a 

nőket is művelni kell, De az Annával töltött évek már a visszavonulás keserves 

esztendei, Anna jelenléte révén azonban a rideg udvarházból ott-honná vált. A 

csalódott költő pipaszó mellett beszélhetett az értő fülnek ifjúságáról, 

élményeiről, utazásáról. A világtól elzárkózó, mogorva emberke-rülő életének 

utolsó szakaszát Bakonszegen – Anna jóvoltából – a derű ara-nyozhatta be. Az 

író Bessenyei elhallgatott, de segíthette megszólalni a vers nyelvén Annát, akire 

azonban költőként nagyobb hatással volt Molnár Bor-bála, mint a nagybátyja, 

aki csak végrendeletének egyik passzusában vallott arról áttételesen, hogy mit 

jelentett számára Anna jelenléte: 

 
Bessenyei Anna húgomnak terhes betegségemben szüntelen 

mellettem való nappali és éjjeli fáradságáért adom és hagyom 

Sírhalmi vagy Szőke pusztájában lévő egész részemet, melyből 

most 500, azaz ötszáz forint árendát fizetnek, és ezt a jussom 

mértéke szerint mindhalálig szedhesse. 
 

Bessenyei György végrendelete 

 

Molnár Borbála meglátogatta őket, mindkettőjüket, hiszen Bessenyei 

György írásait Mikes Annának felolvasta, Anna munkájával pedig 

Erdélyben találkozott, pietizmusuk lelki közösséget teremtett közöttük. 

Találkozásukkor hat disztichonnal köszöntötte és erősítette meg a vele 

majdnem egyidős költőtársat: 

 
Élj tehát, s virtussal ékesítsd nemedet, Én 

holtig tisztelem emlékezetedet. 

Méltóztasd hát te is emlékezetedre 
 

Azt, kinek szíve ég szeretetedre. 
 

Molnár Borbála Bessenyei Annának 
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Bessenyei Anna akkor nem válaszolt azokra, de amikor megjelentette 

kötetét, felidézte benne Molnár Borbála versét, s utána következő cím 

nélküli versében az egyedül maradt, a magányosságnak kitett nő 

legkínzóbb kérdéseit feltéve sajátos státusát rögzítette: 

 

Árva vagyok, érzem, nyugodalmam nincsen, 

Nem találok férjet, aki rám tekintsen. 

Atyám, anyám, bátyám, néném s szeretőm volt, 

Hova lettek mégis? Felelet: mind megholt. 

Mért élek hát magam árván elmaradva, Férjnek 

feleségül mért nem vagyok adva?  
XXI 

 
1815-ben kinyomtatta verseit Sárospatakon, kötetében sajátjai mellett 

a hozzá írottakat is megjelentette, ahogy bátyjánál és Molnár Borbá-

lánál látta, mert józan praktikussággal felismerte: kár vólna illyen szép 

Leveleken kalátsot sütni… Nem volt tehetségtelen költő, mottója – 

miniatűr önarcképként – nyitotta gondolatait: 

 

Élek, félek, sírok, írok, gondolkozom: 
Nyugalmam nem lehet, szüntelen dolgozom.  

Bessenyei Anna 
 

Ezt erősítette meg a Kedves ember–társaim! című prózai előszóval, 

amiben elhárította magától a nagyravágyást, és figyelmeztetett: a’ kik 

ítélnek, megítéltetnek azok is, a’ kik pedig szeretnek, szerettetnek. A’hol hi-

bázom, türjetek-el bennem, minthogy én úgy sem vagyok Poéta, hanem tsak 

egy lakos a’ Világban, a’ki így érzek, és így gondolkodom, a’mint leírtam itt. 

A római számokkal összefogott 32 versnek csak a fele sajátja, amelyek 

vallásos énekek és kritikai megjegyzések a körülötte lévő világról. Gon-

dolatiságában Bessenyei hatása is felismerhető, de a kor szokásával ellen- 
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tétben nemcsak a mulandóság a témája, az is izgatta, mi marad meg belőle, 

s kétségeiben vallásos gondolkodása sem mindig tudta megnyugtatni: 

 

Lettem, vagyok, múlok, ismét leszek, de mi? 
 

Nem tudom, búsulok, nem vigasztal semmi. 
 

Az erőm, az időm, vagyonom, szépségem, 
 

Nem állhatok ellent, romlik épségem. 
 
 

Az önálló Bessenyei Anna nyíltabban vallhatott gondjairól, mint aho-

gyan azt a kiszolgáltatottságban élő Molnár Borbála megtehette. Ő nem 

volt remete, mint a nagybátyja, benne élt közösségében, de szomorúan 

látta, hogy az erény mind inkább háttérbe szorul. Hitt az emberi egyé-

niség értékes voltában, de a magány teremtő erejét is felismerte: 

 

Elrejtem magamat a’ magányosságba, 
 

Nem mulatok tovább már a’ gonoszságba… 
 

Magamba hordozok úgy is egy világot, 
 

Elkerülhetem hát a’ sok mulatságot. 
 

Mikor tapasztalom, hogy az emberek 

 

Kicsinyke körben élt, de rájött: lehet egy pár fáin kalácsra is diszti-

chonnal felelni, és az almakóstolóra való ebédmeghívás is megörökíthető. 

Tudatosan beszerkesztette kötetébe a hozzá és róla írott verseket, mondván, 

hogy az ifjak ítélettételét kár volna kihagyni, nyomtassuk ide le: 

 

Becsüljük meg benne, hogy ő is a virtust 
 

Dicséri, szereti, inkább, mint a bort s tust. 
 

A szerzőhöz írott versek 
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Magamat tsudálom… 



Minden gond nélkül elfogadta mások ítéletét, mert úgy hitte, hogy az 

az ifjú, aki egy-két iskolát elvégzett, jobban érthet a költészethez, mint ő, 

a tanulatlan nő…Kiemelt értéknek tartotta a virtust, ami nála a 

harciasságot és a férfiasságot egyaránt jelentette, s amelyet, úgy látta, 

kortársai már elhanyagoltak, többre becsülték helyette a tust – amit a ci-

gányzenészek húztak a mulatozóknak. S mivel ezek az események már a 

kötet megjelenése után történtek, ezért azokba ragasztotta bele kézírá-

sával. Ezt a technikát nagybátyjától tanulta, akinek Bihari remete című 

kézzel írott könyvét és annak hasonló módon történt javítását magam is 

forgattam a pataki nagykönyvtárban. Nem az alázatosság hatja át a Bes-

senyei Anna verseket, hanem a felismerés ereje: 

 

Föld, rét, erdő, sok nép, egy szép udvar és kert, 
 

Mutatják, hogy soha hiába nem hevert. 
 

Gróf Dessewffy Sámuelné őnagyságának írt… 

 

Családjában és tágabb környezetében népszerű volt Bessenyei halála 

után is, a kötetben megjelent versek kiterjedt kapcsolatrendszerről szólnak, 

bár ő megmaradt a Bessenyeitől kapott önállóságban. Lankadatlan 

szorgalommal írt a fenti kötet megjelenése után is, de többet nem adta ki 

azokat, összegyűjtött kéziratait – nagybátyjához hasonlóan – a debreceni és 

sárospataki könyvtárakban helyezte el. Élete nagy kárpótlását egyik 

unokaöccsében, Pál testvére Boldizsár nevű fiában találta meg, aki 10 

évesen érdeklődést mutatott a költészet iránt és volt néhány érdekes ríme. 

De nem volt igazi költői tehetség, akár hogy is szerette volna nagynénje. 

Kovács Sándor Iván szerint költő-janicsárnak nevelte a fiút, de a Boldizsár-

versek valójában Bessenyei Anna kísérletei arra, hogyan szólalna meg egy 

10 éves fiú, ha verselne. (Ezek a verses füzetek is a sárospataki kollégiumi 

könyvtár kézirattárában olvashatók.) 
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Bessenyei Anna szép kort ért meg, végig alkotó tevékenységben, kü-

lönös, magányos sorsát a költészet adománya színesítette fényesre, írásai 

A Jézus hitinek gyümöltsei voltak, mellyeket Nagy Bessenyői Bessenyey 
 
Anna termett, ezen a helyen, hol a’ Teremtő maga plántálta, hogy a’ 

rot-hadó természetből rothadatlanságot hozzon, a halandóságból 

halhatatlanságot teremjen mint mennyei plánta az örök életre hogy az 

megmaradjon – ahogyan azt egyik 1821-es versében írta Gáván… 
 

A Molnár Borbálát körbevevő poétriák közül a legtehetségesebb Ujfalvy 

Krisztina volt, akinek művei életében nem jelentek meg nyomtatásban, és 

az unokaöccse által összegyűjtött versek a forradalom és szabadságharc 

viharában eltűntek. Ujfalvy Krisztina (1761-1811), az erdélyi költőnő te-

hetős família sarja volt, élete mégis sok vonatkozásban mutat párhuzamos-

ságot Molnár Borbáláéval. Egy szerencsétlenül végződő ifjúkori szerelem 

után rossz házasságot kötött, melyben csak a végén kerültek egymáshoz 

közelebb a felek, végső összegzésében az öntörvényű nő is kénytelen volt 

elismerni: Szomorú győzelem! Mert jó hírem és nevem vesztébe került… 

Pedig milyen jól indult az élete! Apja, a küküllői főbíró nyugodt életet biz-

tosított számára, bár iskolába ő sem járhatott, de könyvtárának jegyzéke 

szerint széleskörű műveltséget szedett össze a könyvekből. Haragudott 

öccsére, hogy a fiúként megkapott kiváltságot nem használta ki, s a nővér 

jogán próbálta terelgetni az apa nélkül felnövő testvért, de anyja mindig 

elnézte (és korrigálta) hibáit. Élete végén aztán Ujfalvy Samu is elfeledke-

zett ifjúsága vétkeiről, beállt a sorba és fiait – a kor szokásának megfelelően 
 
– puritán módon nevelte: diák korukban csak lóháton juthattak el Kaczkótól 

Nagyenyedig, nehogy elpuhuljanak. Feltehetően ennek is köszönhető, hogy 

híres vadász lett Újfalvy Sándorból. Emlékirataiban szólt hírneves 

nagynénjéről is, akinek érdeklődése nemcsak a szépirodalomra terjedt ki, 

hanem a mezőgazdaságtól kezdve mindenféle tudományra. Verseken kívül 

tudományos értekezéseket is írt, melyek ugyanúgy nem maradtak fenn, 

mint a magyarországi és erdélyi tudósokkal történő levelezései. 
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Ujfalvy Krisztina élete akkor vett negatív fordulatot, amikor bele-

szeretett a csapodár Heller grófba, aki viszonozta is az érzelmeket, de 

vőlegényeként otthagyta, mondván, hogy családja nem tolerálja a vallási 

különbséget. Ezzel megölte a lány boldogságát, de költővé tette, hiszen 

ettől kezdve fájdalmát versekbe öntötte. Feleségül ment nemes Máté Já-

noshoz, akivel megígértette, hogy szabadságában nem fogja gátolni. Lánya 

és fia született, de utóbbi hamar meg is halt, ezután több időt töltött a 

rokonoknál és Kolozsváron, mint otthon, Mezőcsáváson. Feltűnő élet-

módjával, kihívó viselkedésével botránkoztatta meg kortársait: 
 

Amazonosan öltözködött, férfias kalapokat hordott, lovagolt, a férfiak-

kal minden elfogulástól mentesen érintkezett,levelezett, egyszóval mo-

dern asszony volt egy olyan korban, amely ezt a fogalmat nem ismerte. 

– jegyezte fel róla rosszallóan Halász Gábor, de Bíró Ferenc már megenge-

dőbb vele, amikor úgy vélte, hogy magatartása mögött nem a könnyelműség, a 

szabadosságra való hajlam, hanem bonyolultabb lelkiállapot: sorsa feletti 

elégedetlenség, a kisszerűségtől való rettegés munkálkodott. Ehhez hasonló 

Weöres véleménye is: többet demonstrált, mint ami történt, hogy a szűk és 

képmutató álerkölcsben zsugorodó erdélyieket fölháborítsa, a tisztességben 

raboskodó társadalmat felzaklassa. Igaz, nem lehetett mindennapi egyéniség, a 

vérében volt a dacos szembeállás! Amikor egyszer a korondi fürdőn látott egy 

verset kifüggesztve, amelyet Teleki Mihály és Teleki Domokos írt, nem állta 

meg, hogy rá ne firkálja megjegyzését: 

 

Mihály és Domokos mindketten Teleki 
 

Többet írtak volna, de több nem tele ki. 

 

Elgondolható, milyen dühösek lettek a Teleki fiúk, s milyen híreket 

terjesztettek róla, hogy sérelmüket megtorolják. 
 

Verseit nem akarta megjelentetni, csak magát szórakoztatta azokkal, 

pedig a megmaradtakat olvasva elmondhatjuk, hogy költői tehetsége ré- 
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vén bizonyos mértékig megújította a költészetet. S nemcsak a költészet volt 

a szívügye, hanem a színház is. Az idősebbik Wesselényi báró által 

fenntartott kolozsvári színtársulatnak – akik a nemzet napszámosaiként a 

magyar nyelv ügyét tevőlegesen pártolták – átdolgozott munkákat, szép 

költői nyelvével, jól mondható szövegével segítette a színészek munkáját. 

Ízes kifejezésivel hozzásegítette őket a sikerhez is: Szeleburdi lantos ember, 

ollyan nagy sebbel-lobbal ne pattany fel s ne meny el – írta A máriavári 

hajadon című érzékeny játékában, melyben egy fejedelmi família történetét 

mesélte el. Minthogy azonban csak magyar nyelven olvasott, ezekről 

Molnár Borbála készítette számára a nyersfordítást, akivel 1796-ban 

ismerkedett meg, amikor verses levelével felkereste. 1796-99 között zajlott 

levelezésük, Barátsági vetélkedésükben ő volt a szenvedélyesebb és 

szellemesebb, szemlélete messze túlmutatott a korabeli nők gondolkodásán. 

S bár sok közös elem volt kettejük sorsában, egy valamiben nem engedett: 

nem volt hajlandó elismerni, hogy a férfiakat különbnek teremtette az Isten. 

Bár a boldogságnak csak a vadalmáját rágcsálta, azt azért megérezte, hogy 

azt nem kívülről kell várni: 

 
..a boldogság nem egyéb, csupán egyedül a szívnek és az 

érzékenységnek a játéka, ebben pedig a fő mester a ter-

mészet, aki olyan tulajdonságokkal emberiesített minket, 

hogy a változás és állhatatlanság szüntelen komázzanak 

velünk, mert a boldogság is csak addig gazdagított minket, 

amíg a vele való élés kezdődik, de a hamar hozzá szokás 

legottan szegényíteni kezd, mert valaki egyszer a miénk, 

ebben a szóban annyira elveszti a maga érdemének kedves-

ségét, hogy az álhatatlan vágyódás mindjárt más tárgyakra 

fordítja a szünet nélkül munkálkodó kívánságot. 
 

Ujfalvy Krisztina levele Molnár Borbálához 
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Leveleik a korabeli nők felfogásának két végletét tükrözik, és ez az 

első – sokáig egyetlen – ilyen mű, mert a nők egyenjogúságáról még 

sokáig csak a férfiak szólalhattak meg. És ez a könyv a magyar nyelv 

újjászületésének is egyik fontos állomása lett: felébresztette Erdélyben a 

nők körében a magyarul olvasás vágyát, és finomította a társalgás elde-

ákosodott nyelvét. Költészetének is alapgondolata volt az élet lehetősé-

geinek kihasználása, klasszikus szavait – ez az élet úgy se sok / 

használják az okosok – XVIII. századi diákgyűjtemények őrizték meg. 
 

Molnár Borbála, aki vele ellentétben kompromisszumokra is kész volt 

az irodalom érdekében, a mindenféle megalkuvást visszautasító költőnőt 

átmentette a halhatatlanságba, amikor a mecénások segítségével 

megjelentette levelezésüket: 

 
 

egy a maga Nemében, a’ki nem tsak a’ betsültetést, hanem még a 

bámulást is méltán meg- érdemelje. – Erre bizonyíték Levelének 

minden rendje, amellyekből az Éles Elme, Nemes Tűz, és magasan 

járó Szabad Lélek elég nyilván ki tündöklik, de még-is tsak 

semmik azokhoz a’ gyönyörű Munkákhoz képest, mellyeket nála 

minden haszon nélkül tsak az Idő fogai emésztenek... 
 

Barátsági vetélkedés előszava 

 

De hiába ajánlgatta Barátnéja verseit kiadásra, nem akadt rá vállalkozó. 

Pedig Ujfalvy Krisztina életteli és önálló gondolkodású verselő volt, aki a 

szentimentalizmus korában sem érzelmeskedett: az akkoriban nagyon 

divatos hold -versek sorában üdítő kivételt jelentett az ő költeménye: 

 

Igen, nagy csillagzat! Te felettünk úszva 
 

Tekinteteinket magad után húzva, 
 

Nézd világodat ki miként használja, 
 

Ki a van-ért búsul, ki hogy nincs – sajnálja. 
 

Ki többekkel vigad, ki lefojtott fővel 
Perel a múltakkal, harcol a jövővel. 

A hold



A Hold látványa, a szebb idők, szebb estek még szebb királynője a világ 

dolgairól és az emberek különbözőségéről bús meditációra késztette. Az 

édes magánosságban bőven volt része, de mert a társadalom szokásai nem 

elégítették ki őt, kínzott életét elpanaszolta a vasszín napokon, álmatlan, 

gyötrő éjjeleken. Finom melankólia színezi e költeményeket, melyek 

érdekes és rokonszenves egyéniségének lenyomatai: 

 

Szenvedd szívem, szenvedd unalmidat, 
 

Majd bevégzi a sors fájdalmidat, 
 

Ott a hol már nem ad s el sem vehet, 
S a hol senki nem sír, se nem nevet. 

Szenvedd szívem… 
 

Egyetlen lánya nagy örömet jelentett számára, akit gondosan nevelt és 

férjhez adott. De ezt sem tudta úgy csinálni, mint ahogyan a többi 

asszony… Amikor Kispál László megkérte Máté Klára kezét, egy gúny-

verssel felelt neki, ami egy példabeszéddel kezdődött: Egér nem fér lukába. 

Ám leendő veje felvette a kesztyűt, egyik verselgető barátja segítségével 

még erősebb gúnyverssel válaszolt, aminek hatására Krisztina nemcsak a 

kérőt fogadta el, féltve őrzött könyvtárát is megnyitotta előtte. De lánya 

elvesztését nagyon nehezen tudta feldolgozni: 

 

Vad házasságomnak, s különös létemnek 
 

Egyetlen gyümölcse, s lánca életemnek! 
 

Eltávozásoddal be üresen hagyád 
Hajlékom, melyben nem talál sehol anyád. 

Anyai fájdalom 
 

Férje betegsége idején haza költözött, szívesen dajkálta, és abban re-

ménykedett, hogy a gyógyulás után is megmarad a jó hangulatuk, de 

nem ez következett be, hanem végleg egyedül maradt: az öregedés és a 

magány nehezedett rá. Visszavonultan élt, gazdálkodott, és a román 
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jobbágyok nevében kérelmeket írt a törvényhatóságokhoz, némelyek 

szerint a falu jegyzőjének is megválasztották. Nőként ennyi juthatott 

neki, költőként még ennyi sem. A Molnár Borbálával való levelezése 

miatt az irodalomtörténet besorolta őt is a Gvadányi-féle körbe, pedig 

költészete inkább rokonítható azzal az újhangú költészettel, melyet a 

magyar felvilágosodás idején olyan költők képviseltek, mint Ányos Pál, 

Dayka Gábor, vagy Szentjóbi Szabó László, akik valójában nem is 

tudtak róla. Az életigenlő magatartás, a természet szépségének értékelése, 

és mellette az érzelmes panaszok a mulandóság feletti bánat ürügyén 

együtt jellemző arra a költői magatartásra, ami mögött a vallásos morál 

parancsainak és a felvilágosodó életszemléletnek a konfliktusa áll. A 

szentimentalizmus érzelmi lázadása az ő életének is meghatározója volt, 

de egyéni helyzete miatt ezen nem tudott túllépni. Különleges 

személyiség lehetett, akinek élete lezárása sem nélkülözte a botrányt: 

temetésén öreg inasa megőrült, ráugrott koporsójára és a gyászoló 

gyülekezet szeme láttára meglovagolta. Szerencsére minderről ő már 

semmit sem tudott… A házsongárdi temetőben pihennek hamvai, s egy-

egy múltidéző írásban néha feltűnik költői neve is….



2. A götseji Helicon 

 

Míg Molnár Borbáláék levelező társaságáról kevesen tudtak, addig a gö-

cseji Helikon közismert volt a kortársak körében is. Szervezője a göcse-

ji Orpheusz, Horvát Ádám (1760-1820) korának egyik legismertebb 

költője, versáradatával ő lett a szórakoztató vidéki poézis legsikeresebb 

művelője. (Még annak idején Pálóczi Horváth Ádámként tanultam róla, 

azóta a filológusok kiderítették, hogy ezt az előnevet ő sohasem hasz-

nálta…) Az utókor eredeti írásaiból már alig ismer valamit, csak az Ó és 

új, mintegy ötödfélszáz ének, ki magam csinálmánya, ki másé 

címmel 1813-ban kiadott énekgyűjteménye élte túl őt. Ebben saját versei 

mellett a régi időkből gyűjtött dalokat is elhelyezte, amivel elindította a 

népdal-gyűjtést a magyar irodalom történetében. Emberi és költői 

értékét egyik tanítványa – vagy rajongója – így fogalmazta meg: 

 

Sok virtusok egyesültek az ő nemes lelkében, 
 

Sok szép tselekedeteket tett immár életében, 
 

Szegényeknek és árváknak ő mindig pártfogója 
 

Volt, s lesz tudom valameddig a halál élni hadja, 
 

Erkőltsekkel tündöklenek néki minden tettei, 
 

A hazáért, az igazságért vernek minden erei. 
 

Vajha hazánk illy férfiat sokat tudna mutatni, 
 

Spártával és Athénével szembe merne szállani. 
 

Tuboly Lizi: Horvát Ádám születésnapjára 

 

Különleges tehetséggel megáldott ember volt ő: a debreceni kollégi-

umban matematikusi képességei miatt Hatvani professzor kedvence, és a 

tivornyázó, szabados életű fiatalembert csak azért nem csapták ki, mert 

professzora mindig megvédte. Ma már úgy tűnik, hogy ottani nótázó lum-

polásaiban sem züllésre való hajlama, hanem a kötöttségeket rosszul viselő, 
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belső energiájától túlhabzó szellem nyugtalansága öltött testet. A kollégi-

umból való távozása után megszerezte az ügyvédi és a földmérői munkára 

jogosító bizonyítványokat. Sokoldalú tehetségével abban a nemesi társada-

lomban karriert tudott csinálni, és neki köszönhető Észak-Dunántúl első 

pontos térképe. Első házassága jóvoltából az egyik leggazdagabb famíliába 

került be, és felesége hozományával jól gazdálkodott: bérbe vette a tihanyi 

apátság jószágait, s mire elváltak, tehetős és elismert ember volt ő maga is. 
 

Három varkocsba fonta és csimbókba kötötte haját ősmagyar módra, 

ezzel és magyar díszruhás alakjával feltűnő jelenség volt. De nemcsak 

külsőségekben, belső késztetésből is kereste a magyar múlt értékeit, melyet 

összhangba tudott hozni a felvilágosult gondolatokkal. Büszke volt szittya 

magyarságára, lokálisan gondolkodott – pl. a Balatont ő nevezte először 

magyar tengernek -, de nyomot hagyott gondolkodásán a felvilágosodás és 

a szabadkőművesség is. Csokonai dunántúli tudós koldulása idején 

hónapokat töltött nála, Kazinczy barátságát egész életében élvezte, és a 

pataki egzámenek kitüntetett vendége lehetett, ahol magyaros viseletével, 

csimbókos hajával kedves színfoltot jelenthetett. Nem szabad őt a 

külsejéről megítélni, hiszen országgyűlési követként ő készítette el az 1790-

es országgyűlésre az első olyan beadványt, amelyben a nők jogainak 

bővítését szorgalmazta a magyar asszonyok prókátoraként, s az Őrség 

szegényeinek védelmében a Batthyányakkal szemben is keményen kiállt. 
 

Elképesztő nagyságú életművet alkotott, versei 200-1000 soros alko-

tások. Kazinczy megfedte amiatt, hogy minden alkalomra ontotta ver-

seit, amelyekkel a nemesi környezetet, a víg barátokat és kompániákat 

akarta elkápráztatni. De ehhez hasonló nagy mennyiségben készítette el 

azokat a műveit is, amelyekkel a tudós világ elismerését akarta meg-

szerezni. Költőként ő is leoninusokkal kezdte pályáját, majd Kazinczy 

ízlését átvéve leszokott azokról. Életműve sokszínű: eposzt írt Hunniás 
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címmel Hunyadiról, filozófiai költeményfolyamot a lélek halhatatlanságá-

ról, a newtoni fizikán alapuló csillagászati művet, s az első pszichológiai 

írás szerzője is ő lett Magyarországon. Verseit nemcsak a görög-római 

mitológiával, hanem a magyar hiedelemvilággal is színesítette. Művei egy 

részét Hol-mi című verses füzeteiben, vagy önállóan megjelentette, de a 

nagyobb rész kéziratként várja költője újrafelfedezését. 
 

Első feleségétől elválva még kétszer nősült: Sárközi Jusztinát pazarló 

természete miatt hagyta el, de valószínűleg közrejátszott a szakításban 

akkori viszonya Kazinczy Jánosnéval, aki Klára lányát bűnös viszonyuk 

gyümölcseként ajánlotta figyelmébe. Magánemberként és költőként sok 

csapás érte. A Napóleon ellen verbuvált parasztkatonák őt is kirabolták, 

családi perekbe bonyolódott, 1814-ben meg németellenes versek írása 

miatt indult ellene vizsgálat. Ezt ellensúlyozandó írta meg a Habsburg 

dinasztiát dicsőítő verses munkáját, ami költészeti újdonság lett, mert 15 

szótagos trocheusaival azt bizonyította be, hogy a magyar nyelv az ug-

rantsibb paripán is jól szökell. 
 

De a történtek miatt jobbnak látta a világ szeme elől eltűnni, ezért az 

1810-es években Nagybajomból Göcsej szívébe, Petrikereszturba 

költözött nevelt lányával, az eszes Kazinczy Klárával, ahol különleges 

környezetre talált: 

 

Ti kies kietlenek, ahol a bölts istenek 
 

Leltek egyes lakhelet, együgyü sátorotokban 
 

Adjatok szent hónnyotokban , együgyü sátorotokban 
 

Teljes edgy megnyugovást, Érzető tsendes lakást. 

 

Ifjú korától lelkes dalos, nagysikerű énekes volt, érces baritonját sokan 

megcsodálták, nagyon népszerű volt, ahogyan „hármóniássan” kísérte 

magát éneklés közben. Itteni nádfedeles házában volt egy zongorája, melyet 

Szapáry Péter gróftól kapott ajándékba, amiért dalolásával el- 
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szórakoztatta, s neki magának is volt egy XVI. századi billegető sípja. A 

közelben lakó Tuboly lányok tanult muzsikusok voltak, s ebben a 

környezetben készült el fő műve: dalgyűjteménye. Aztán egyre jobban 

eltávolodott mindentől, és idejét a götseji Helicon kialakításával múlatta, 

mert az irodalmat az élet részének tartotta: Én a poésist, leg-alább a 

magamét, úgy nézem, mint nem tsupán az örökkévalóságban várható 

ditsöség eszközöjjét, hanem élőket és mennél többeket mulattató 

foglalatosságot – írta erről Kazinczynak. 
 

A göcseji helikon tagjai nem voltak tanult költők, de gyakorlás révén 

eredményesek lettek. Horvát Ádám a keszthelyi Helikon mintájára alakította ki 

körét a Dunántúl eme részén verselgető poétriákból és poéták-ból: Kazinczy 

Klára lett a petrikeresztúri Thália, Dótzi Teréz kálózfalvai Melpomene, a 

Tuboly–lányok a nagylengyeli Gráciák és Dukai Takách Judit a magyar 

Szappho. Voltak férfitagjai is ennek az irodalmi önképzőkörnek, de Simon 

József Bükben, Szalay József ügyész Kovácsiban, Csutor János szolgabíró és 

Kováts Sámuel tiszteletes lemaradtak rigmusaikkal a hölgyek mögött. Horvát 

Ádám maga mellé gyűjtötte a görög mitológia alakjait, akiket nemcsak 

leveleivel, hanem személyes találkozásaival is magához kapcsolt. A lányok 

ismerték egymást, egymással is leveleztek, nemcsak Orpheusszal, aki büszkén 

számolt be minderről Kazinczynak: A Poesist nemcsak gyakorlom, hanem edgy 

Götsei Helicon felállíthatása reménysége alatt szoros kötelességemmé is 

tettem….Mindenki levelére válaszolt, s nem szűnt meg dicsérni és biztatni, 

tudta, ezzel serkenti őket legjobban az írásra: 

 

Az a vagy irigy, vagy kevély képzelet 
 

Hogy a fátyol mellett, vagy a párta felett, 
 

Nints a borostyánnak helye, nem illendő 
 

Gazdasszonynak irni, és verse sem kelendő, 
 

Ez a gondolat mondom, Jupitert megsérti, 
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Ki a teremtést jól s tsak maga érti, 
 

Mert az ő fejéből nem Márs, s más valaki, 
 

Hanem Pállás, éppen edgy Aszszony ugra ki. 
 

Ki pedig mind a bőlts és szép tudományoknak, 
 

Mind a gazdasszonyi fokra tartozóknak, 
 

Edgyaránt istentől voltt vala rendelve, 
 

S minden elmés munkák őnéki szentelve… 
 

Horvát Ádám: Tuboly Rozinak 

 

Özv. Farkas Sándorné, Dótzi Trézsi (1777-1836) férje halálakor 22 

éves volt, VII. Pius pápa engedélyével sógora felesége lett, de Farkas 

Lászlónéként is megözvegyült 12 év múlva. Bánatában kezdett el ver-

selni, melyet megmutatott Horvát Ádámnak, aki nemcsak segítője lett, 

hanem kapcsolatba hozta őt a többi verselgetővel, s kiderült: a panasz-

verseken kívül másra is volt tehetsége: 

 

Óh kedves rózsabokrom, kit a tél meghervasztott, 
 

Ugy látszott, hogy a komor tél egészlen elfonnyasztott. 
 

Lám uj életre kaptatok, a tavasz megujitott, 
 

Örülhettek, mert titeket egészlen felviditott. 
 

Akármerre tekintek, melly előbb olly szomoru volt, 
 

Hogy még élő jelt sem adott más, mintha edgy patak folyt 
 

Sőt, ezt is megállitotta a hideg keménysége, 
 

De őtet is meginditá a tavasz melegsége. 
 

Ez is megszabadult és már elkezdette folyását, 

Egyedül beteg szivem nem várhattya orvosságát. 

 
A kor divatja szerint ő is megismerte a görög mitológia alakjait, 

verseiben már természetesen hivatkozott rájuk: 
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Thália vig kedvvel oda sijessél 
 

Euterpé sipoddal onnan el ne késsél 
 

Therszichore utánok tudom te is elmégy 
 

Én hellyettem is tantzolly, oh, kérlek, vig légy. 
 

Dótzi Trézsi: Horvát Ádám születésnapjára 

 

A nagylengyeli Gráciák csak ketten voltak, de hozzájuk csatlakozott 

Kazinczy Klára, a jó barátnő, s így lettek ők – mint a mitológiában – a 

szépség, báj és a kellem három istennője. Horvát Ádám egyik versét, 

melyet egy latin pásztorének dallamára írt – ők ihlették: 

 

Robinsoni nápeák is lehetnek gráciák, 
 

Hogyha bennek ártatlan 
 

S egyező három szív van 
 

Öszvehangzó orgonák. 

 

Az illy élet mindennap 
 

Uj meg uj balzsamot kap 
 

De az énekes nimfák 
 

Vélek éllyen azt mondják 
 

Mint Apolló, mind a nap. 
 

Horvát Ádám: Az énekes nápeák 

 

Apjukat, Tuboly László zalai aljegyzőt, majd főszolgabírót I. Ferenc 

politikai okok miatt tiltotta el hivataláról, aki nem keseredett el, házát 

Minerva székhelyévé tette: Senecával és Tacitussal társalgott, és német-

ből is fordított. Jelentős könyvtárában ott voltak a klasszikus művek, 

melyekkel megismertette lányait, akik nemcsak szépek, de olvasottak és 

dalos kedvűek lettek. Otthonosan mozogtak a görög-római mitoló-

giában, melyet egyéniségük szerint használtak. Az éneklésre, verselés- 
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re, szellemi munkára serkentő Horvát Ádámot valamennyien szerették, 

tisztelték, becsülték, verses leveleikben ezt ki is fejezték. 

Tuboly Rozi Vergiliust fordítva írt az Álomról, versbe szedte a gráci-

ák történetét Homérosz és Hesziodosz alapján. Ádám napi köszöntőjé-

ben a nimfák mellette a párkákat is megszólította: 

 

Nimfák segéllyetek mirtusokat szedni, 

Árion fejére koszorukat tenni, Atropos, 

Klotho, Lakhészisz fussatok, Az Ádám 

bátsihoz közel ne jussatok Élete 

fonalát el ne szakaszszátok, Hogy 

ezáltal nekem but ne okozzatok. 
 

Tuboly Rozi: Horvát Ádám születésnapjára 

 

A szőke fürtű jádzi Thalia, Kazinczy Klára született tehetségét Horvát 

csiszolta, ismereteit gyarapította, gondolkodásra serkentette. Verseivel, dal-

szövegeivel túljutott Göcsejen: a Keszthelyen tartott Helikon ünnepségeken 

rendszeresen szerepelt: a Götsei nimfa című versével a keszthelyi Helikon 

értékét fogalmazta meg, de írt Ének(et) Isishez, Kerti Idyliumában gyógy- 
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füveket ajánlott a beteg Festetics György számára. Amikor 1819 tavaszán 

meghalt a nagy Méczenás, a Magyar Kurirban Kazinczy Klára és Horvát 

Ádám verse búcsúztatta, amiben egyszerre köszöntek el a nagylelkű párfogótól 

és a fényes Helikon ünnepségektől, hiszen mindazt Festetics György álmodta 

meg és hívta életre. Amikor anyja, Kazinczyné visszavonta Horvát apaságát, 

feleségül vette nevelt lányát, hogy így biztosítsa számára az örökséget. Kováts 

Sámuel házasságukat köszöntő versére az ifjú feleség válaszolt: 

 

Magam vállaltam magamra e rövid feleletet, 
 

Melly ugyan Árionomtól könnyebben kitelhetett, 
 

De mivel a papi áldás én reám is tartozik, 
 

Megírom, míg kedves Papám és férjem mást dolgozik. 
 

……………………………….adósa naponta Horának, 
 

Mind Cerés, s Bacchus művének, mind a főző kalánnak, 
 

Hogy így a lantot pengetni kötelességből kellett, 

Alig lehet ezt máskor, hanem Arakné mellett. 

 

Kováts Sámuel erre válaszolva magasztalta az ifjú feleség és költőnő 

műveltségét, s azt is megértette: az ilyen asszony jobb társa lehet a férjé-

nek, és gyermekeit is jobban nevelheti: 

 

Az illy Feleség ölébenn az órák szépen mennek, 
 

Oh mint gyönyörködik a szív Discursusaiban ennek, 
 

Boldogtalanság lakni ellenben olly feleséggel, 
 

A’ ki nem ditsekedhetik leg kisebb böltsességgel. 
 

Kinek minden tudománnya tsömöröltető Babona, 
 

Mellyet a tudatlan idők ostoba keze fona. 

 

Az nem derült ki, hogyan működött volna ez a Papám és férjem ösz-

szevonás hosszú távon, mert csak két évig éltek együtt. Amikor Horvát 
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Kazinczy Klára 



Ádám meghalt: felesége szép versekben siratta el, majd különféle szerel-

mi viszonyokba keveredve botránkoztatta meg a dunántúliakat. 
 

A Göcseji Helikon tagjai közé sorolhatjuk Dukai Takách Juditot, a 

kemenesaljai Szapphót, – amikor egyetlen példa van, mindenkit ahhoz 

hasonlítanak! -, aki maga is nagy tisztelettel viseltetett Horvát Ádám 

iránt. Az első Keszthelyi Helikonon ismerkedett meg vele és Kazinczy 

Klárával, s a következő költőtalálkozón ékes szóval köszöntötte, és ő 

nevezte ki göcseji Orpheusznak: 

 

Nem fenyeget enyészettel 
 

Téged egy mohosult sír, 
 

Múzsád örök ittlétellel 
 

S halhatatlansággal bír. 
 

Élni fog emlékezeted, 
 

A jövendő könyvében, 
 

Élni fogsz Magyar Nemzeted, 
 

S barátidnak szívében. 
 

A pásztoroknak már harsog furuglája, 

Óltárok készülnek a szép ligetekben, 

Örömkiáltástól hangzik Göcsej tája, 

Orpheuszt tisztelik minden énekekben… 

Dukai Takách Judit: Horvát Ádámnak 

 

Judit Dukán a korabeli nemes kisasszonyok életét élte, de gyakorta megfordult 

Niklán is, Berzsenyiéknél. Költői levelezésben állott egy másik rokonával, Dukai 

Takách Teréziával, az első bátor nők egyikével, aki a kivágott ruhák ellen írott 

gúnyirattal szemben megvédte a szombathelyi hölgyeket, és alkalmi verseket is 

írogatott Ányos Pál modorában. Dukai Takács Judit a kezdeti versekben a nemesi 

udvarházak világát jelenítette meg, majd Berzsenyi hatására ő is klasszicizálódott, 

bár ezzel a hozzáértők szerint elvesztette eredetiségét és erejét: 
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Egy csendes kalibán itt, hol a Rába 
 

A virágos rétek partjait locsolja, 
 

Tőled, szent Természet érzése, hiába 
Szívemet semmi tárgy másfelé nem vonja.  

Az én lakhelyem 
 

Berzsenyi egyik episztolájának ő lett a címzettje, mely nagy erejű 

köl-tői vallomás az alkotás, a nő társadalmi elhivatottsága mellett: 

 

Hogy a szelíden érző szépnemet 
 

Letiltva minden főbb pályáiról 
 

Guzsalyra, tőre kárhoztatni szokta 
 

A férjfitörvény, vajjon jól van-e? 
 

Berzsenyi Dániel: Dukai Takách Judithoz 

 

Berzsenyi rá ruházta azt a belső fényt, szépséget, szabadságot és tisz-

taságot, ami az ő lelkében felhalmozódott, s önkritikusan arra is ráérzett, 

mit vétett el saját feleségénél, amikor távolt tartotta őt az égi dolgoktól, 

s rábízta a földieket. Őket is megvádolták titkos szerelmi kapcsolattal, 

amiről még színmű is született. Meglehet, hogy sem Berzsenyi 

rajongása nem ment túl a rokoni szereteten, sem Judit Horvát Ádám 

iránti rajongása nem lépte át a határt, csak a kor nyelvében a szerelem és 

szeretet szavak összemosódtak. (Igaz, ennek az elgondolásomnak éppen 

a férjem Berzsenyi szerelmi költészetéről írott esszéje mond ellent…) 

Berzsenyi közelsége azonban hatott költészetére, bár fáziseltolódásban 

éltek: az ifjúság erejével ő még a fellegek között héjjázott akkor, amikor 

mestere már csak fellengett: nem szárnyalt, csak verdesett. Ezt a két 

érdekes dunántúli tájszót Berzsenyitől tanultam... 
 

Költői hírét jelzi, hogy 1815-től Festetics gróf meghívta a keszthelyi heli-

koni ünnepségekre, ő lett a Múzsák megtestesítője, a többi jelenlévő nő – pl. 

Kazinczy Klára és Szegedi Róza – nagy bosszúságára. Berzsenyi örömmel 
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számolt be Kazinczynak is az eseményről: Az én barna Malvinám, ki az ő tölgy-

koszorújában s Gratiáktól tanult öltözetében innepünk istennője vala…ahol hárfá-

val vagy klavirral, maga komponálta zenével kísérte a verseket. Pályadíjat nyert 

műve megjelenhetett az erdélyi Magyar Museumban, melynek szerkesztője, 

Döbrentei szegről-végről rokonnak is számított: a mostohaanyja tartotta őt 

keresztvíz alá. De nem kell tőle sajnálni a sikereket, hiszen a polgárosult nőideál 

hazai megtestesítője volt: több nyelven olvasott, zenélt, járatos volt a költészetben 

és az esztétikában, derűs és közvetlen egyénisége népszerűvé tette az irodalmi 

körön kívül is. Horvát Ádámékkal többször váltottak verses levelet, meg is 

látogatták egymást, s amikor feleségül vette Klárát, Judit volt a nyoszolyólánya, s 

versben, dalban üdvözölte a nagy napot, melyet jelenet formájában írt meg, és ami 

megjelent a Hazai és Külföldi Tudósításokban is. 
 

Költészete révén ő volt e kör legtehetségesebb tagja. Az elnyert pályadíjak 

ellenére nem is helikoni darabjai a legértékesebbek, bár azokat is érdekes 

kettősség jellemzi: a feudális nemesi szemlélet mellett feltűnik bennük egy 

szabadabb szemlélet is. (A magyar hon dicsősége). Verseiben a kemenesaljai 

táj, a kisnemesi világ jelent meg, figyelt a körülötte élő nép dalaira, maga is 

próbálkozott népdalszerű versekkel. Költői látásmódja már-már filozofikus: 

 

Mély gondolatba merülve 
 

Állok magamon kívül, 
 

Fejem kábul ’s elszédülve 
 

Minden csepp vérem kihül: 
 

Én is illy halandó vagyok 
 

Virágzom még ma ’s élek 
 

Holnap talán már hervadok 
Por voltam ’s porrá lészek.  

Az én képem 
 

Gyöngédsége, rokokó bája jelenti legigazibb értékét, mely ilyen 

sorokban öltött testet: 
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A lelket emelő magánynak bájai 
 

A kellemekkel játszó völgyek virágai 
 

Illatjokat öntik, 
 

Hol kisded madárkák tarkáznak galyakat 
 

S vig hanggal zengenek tiszta hymnusokat 
 

S a hajnalt köszöntik. 

 

Klavíromhoz címmel írott elégikus dala azt mutatja, hogy a zene, a köl-

tészet fontos önkifejezéssé vált számára, ezek emelték ki a hétköznapokból. 

Alaptémája az elvágyódás volt: hol a költészet álomvilágában, hol a természet 

csendjében keresett helyet, megérezte a körülötte lévő táj kisugárzását. Egyé-

niségét a külső fény, csillogás ellenére valami szomorúság lengte át, mintha 

idegenül érezné magát abban a világban, amibe beleszületett. Ezt maga is 

érzékelte, s nemzeti karakterjegyként értelmezte. De valószínűbbnek tűnik, 

hogy a világa omlott össze 1817-ben, amikor 23 évesen férjhez ment Geöndötz 

Ferenc felsőpatyi birtokoshoz, aki a hagyományos férfimentalitás szerint élt és 

nem kedvelte a művészeteket. Férjének egyetlen fennmaradt epigrammája jól 

bizonyítja távolságukat: Ülök pannon halmokon, / Szarom reád magyar Heli-

kon. A magyar Szapphóból háziasszony, anya, gazdasszony lett, a szövés-fonás, 

az egyesítendő birtokok miatt nyakába szakadt perek kötötték le figyelmét. 

Egymás után születtek gyermekei: Nina, Fanni, Pepi és Juliska, akik közül a 

legkisebbet korán eltemette. Kislányait ettől az asszonyi sorstól féltette: 

 

Sírok Náncsim! Ha a halál 
 

Semmisíti termeted, 
 

Sírok – ha élsz s egy méltatlan 
Karján hervad életed.  

Nina bölcsőjénél 
 

De gyermekeinek írott színdarabjai (Névnap, Búcsúvétel) jelzik, áté-

rezte szülői felelősségét, és a maga gondolkodása szerint annak kiteljesí- 
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tésére is elindult egy addig járatlan úton. Belenyugodott az életébe, 

csak asszonykorában írott verseiben maradt meg a nyugtalanság: 

 

Szép aranykor, elvesztél te nékem, 
 

Én is szintúgy, elvesztem tenéked, 
 

…….elváltunk hát örökre ’s képei 
 

Volt létednek emlékeztetnek rád. 
 

……………..Hát így Isten! 
 

Sóhajtás az elmúlt idő után 

 

De az utókor férfikritikusai szerint ő sem volt jelentős költő, szemére 

vetik, hogy irodalmi sablonok, utánérzések köszönnek vissza verseiben, 

ami önmagában sem lenne kevés, hiszen nem sokan ismerték akkoriban Kis 

Jánost, Ányos Pált, Virág Benedeket, Horvát Ádámot, nemhogy utánozták 

volna.  

Magánéletében sem várta sok boldogság! Első férje melletti 

kiszolgáltatottság csaknem felőrölte erejét, de halála után két évvel, 1830-

ban titokban újból férjhez ment Patty István ügyvédhez, neki is szült két 

gyermeket: Istvánt és Idát, utóbbi azonban csak néhány napot élt. Ebből az 

új életből azonban nem sok jutott neki: a morbus hungaricus, a tüdőbaj 

áldozata lett 1836-ban, először Felsőpátyon temették el, majd 

hazaszállították Dukára, a családi sírboltba. De Malvina néven mégiscsak őt 

tartjuk számon a XIX. század első költőnőjeként, pedig a göcseji Orpheusz 

mellett vele együtt felsorakoztak a mitológia istennői: Thália, Melpomene, 

a Gráciák. A Dukai Takách Juditról megmaradt kép szerint ő külsejében is 

megfelelt ennek a tisztességnek… 

Ezek a poétriák nem voltak nagy költői tehetségek, hírüket mégis 

megőrizte az irodalomtörténet, Kazinczy is felfigyelt rájuk, mert ezt a 

két irodalmi szalont az ő alakja köti egybe. Molnár Borbáláék idején 

nemcsak elhatárolódott a leoninusok miatt a mesterkedőktől, Az újítók 
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címmel ellenük írott pamflettjével, melyben a nőstényke Molnár Borbála, a 

hím pedig Gyöngyössy János lehetett, a sorsukat is megpecsételte. 

Szentgyörgyi Józsefnek írott levelében a tordai papot, Gyöngyössy Jánost 

okolta azért, hogy elromlott a magyarok ízlése: azolta mindenki csak 

könnyen ír, s nem igyekszik jól és szépen írni. Nem vette figyelembe, hogy 

Gyöngyössy nyomán Édesék azt a küldetést vállalták magukra, hogy a 

játékos formával minél szélesebb körben megkedveltessék az irodalmat. 

Meglehet, a fentebb stíl eszménye szerint Kazinczynak volt igaza, de a kor 

népszerű költői mégiscsak az általa lenézett mesterkedők lettek, Erdélyben 

pedig Molnár Borbála divattá tette a magyar nyelven való olvasást a nők 

körében. Kemény ítélete persze nem tartotta vissza Kazinczyt attól, hogy 

Erdélyben járva meglátogassa őket, sőt: Molnár Borbálát még Bagoson is 

felkereste…  

 A dunántúliakkal nem tudott így elbánni: Horvát Ádám, Berzsenyi 

Dániel és Döbrentei leveleikben rendszeresen beszámoltak, Dukai Takách 

Judit verses levelével maga is jelentkezett a Mesternél, aki boldogan 

osztotta meg tudását a kezdővel. Talán az eltelt évek is megengedőbbé 

tették, de igazán azzal kötelezték el maguk mellett, hogy érzelmileg rabul 

ejtették: arról tudósították, hogy a keszthelyi helikoni ünnepségen az ő 

tiszteletére is fát ültettek. Erre meg is ígérte Kazinczy, hogy a következő 

rendezvényre maga is odautazik, de erre már nem kerülhetett sor Festetics 

halála miatt. De a verseket olvasva azt éreztem, ők valamennyien – éljenek 

a Dunán innen vagy túl – szárnyra kaptak: a magány, a mindennapi élet 

szürkesége és a kis porták vagy a nagyobb udvarházak bezártsága fölé 

emelkedhettek, ha csak egy kis időre is, a költészet segítségével. 
 

(2010) 
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József Attila csillagai  
(Egy költői motívum változatai az életműben) 
 
 

A csillagok a természet részei, lenyűgöző látványként ragyognak az 

ember feje felett. Nem véletlen, hogy az emberi gondolkodásban már 

évezredek óta fontos szerepet töltenek be. Sokáig a tájékozódás egyetlen 

forrásai voltak tengeren és vízen, átszőtték az ember életét. A magyar 

hitvilág is őrzi ennek nyomait: az emberek sorsa a csillagokban van megír-

va, vannak, akik szerencsés csillagzat alatt születtek, mindenkinek van egy 

csillaga, s ha az lehull, az ember is meghal. Ezek a hagyományok tartósan 

továbbélnek a nép-és műköltészetben is. A csillag mindig kedvenc motí-

vuma volt a művészeteknek, mert eredeti értelmén túl nemcsak együtt-

érzést fejezhetett ki, az alkotónak lehetett társa és ellenfele, ismeretlen 

ismerőse vagy a semmi birtokosa. 

 A költői motívum olyan verselem, ami testet ölthet egy bizonyos szó 

formájában, de jelentkezhet költői, mitológiai alakként is. Mind tárgyi, 

mind folyamatbeli mivoltában többarcú, hosszú fejlődés eredményeképpen 

alakul ki, és ismétlődik az életműben. Speciális reagálása az a költőnek a 

poétai létfeltételek alakulása és alakítása során, egy passzív pozíció 

aktivizálódásának megragadható mozzanata. Egy – egy életműben nemcsak 

képzetek és azok kapcsolódásaként (asszociációként és implikációként) van 

jelen, hanem bizonyos dolgok kapcsolódásait, rendszerét is összegezheti. 
 

József Attila jellegzetes motívumai a csillagok, s talán ez nem is vélet-

len. Nála az ihletett vers valahol a „Semmi” és a „Mindenség” határvidé-

kén keletkezett, ha akarta, ha nem, a Mindenséggel kellett mérnie magát. 

Emiatt gyakran jelentek meg verseiben a csillagok, melyek nagy változá-

son mennek át, és ezzel a belső költői fejlődés különleges mutatóivá vál-tak. 

A pályakezdő versek csillagképei még egyszerűek, nem mennek túl a 

pillanatnyi látvány leírásán, de később, ahogyan megteltek az egyéniség 

belső lényegével, mind bonyolultabbakká váltak. Eleinte nem többek, mint 
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„a kékes magasság urai” a nyugalom birodalmában (Falak), hozzájuk 

lehet fordulni, mert vigasztalást nyújtanak az emberek számára (Ének 

magamhoz). Új tartalommal ez a kép Gyémánt című versében telt meg, 

a költő szeretet és megértés utáni vágyát fejezte ki: 

 

Gyémánthegyen állunk, 
 

de zsebünkben kavicsok vannak... 
 

szívünkben a csillag megfagyott. 

 

A megfagyott csillag a vágyak megsemmisülését jelenti: egyfajta kozmi-

kus magánnyá vált ezzel az egyedüllét, és más versekben is (Harmatocska, 

A világ teremtése) a társtalanság, a részvétlenség, az emberi magára ha-

gyatottság kifejezőjévé vált az égbolt. József Attilánál akkor ragyognak 

legszebben a csillagok, amikor tanácstalannak érzi magát, és saját útját 

keresi. 16 évesen írta Makóról a nővérének levelében a következőket: 

 
Hogy vagytok? Én, köszönöm, kitűnően. Új, friss erővel, reménnyel fogtam 

a tanuláshoz. Mindent megkaptam a gimnáziumtól. Könyvet, füzeteket, 

rajzlapokat, vonalzókat, rajztáblát, körzőt, buzdítást és el-ismerést. 

Kaptam egy kitűnő-eszes tanítványt, egy gyártulajdonos fiát... 

 
Árulkodó levél: mindent megkaptam, nem kell rám áldoznotok, s ez-

után a jó tanulás számára nemcsak becsület dolga, hanem létkérdés: bi-

zonyítania kell, hogy a tandíjmentességet – az önállóságot, az önérzetet 
 
– megszerezhesse. Ehhez a levélhez verseket is mellékelt, melyekben éppen 

azok a vágyak, szorongások kapnak helyet, melyek a levélből kimaradtak: 
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Merre menjek? Balra-e vagy jobbra? 
 

Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra, 
 

Fénylő csillagokra. 
 

Merre nincsen csillagfény, arra fogok menni, 
 

Ott fognak igazán engemet szeretni. 
Igazán szeretni.  

Bolyongok 
 

Vagyis hangsúlyozottan nem arra megy, amerre a csillag mutat, da-cosan, 

halkan, alig észrevehetően, de bejelenti és vállalja a maga külön útját. A 

vers maga a megvallott vágyó keresés, s még nem árulkodik arról az 

elkeseredésről, mely ennek az iskolaévnek végén erőt vett rajta, ami miatt 

öngyilkosságot kísérelt meg. Hűség című versét ez előtt – mintegy 

búcsúversként írta – Gebe Mártának. Ebben a csillag képe először kap-

csolódott össze az emberrel, s bonyolult hangulatvilágának kifejezőjévé vált. 

De ekkor ifjúságának ereje még teljes: a gyógyító tájjal és a magas éggel 

való azonosulás révén le tudja győzni kozmikus méretű magányát: 

 

A békességet szétosztja az este, meleg 

kenyeréből egy karaj vagyok, pihen 

most az ég is, s a nyugodt Marosra s 

homlokomra kiülnek a csillagok. 
 

Megfáradt ember 

 

S az El innen című versében a csillag már nem egyszerű égitest: mi-

kor a „tiszta szavak” világába, a magasba vágyik, a csillagok a jó 

szándékú ember meghitt társai, akiknek – az emberiség nevében – mint 

személyes bizalmasainak – panaszkodhat: 

 

El sem mondom majd a csillagoknak, 
hogy a teremtő ember öldököl.  

El innen 



 A csillagok nemcsak a nagyságot jelölik itt, hanem a tisztaságot, az 

igazságtevést is. A csillagos ég pedig kezd átváltozni egy olyanféle 

hellyé, ahol a földön hiányzó, beteljesületlen vágyak itt adnak találkozót 

egymásnak. Még makói diákként írta: 

 

Szeretném, ha vadalmafa lehetnék! 
 

Terebélyes vadalmafa, 
 

S hogy testemből jóllakhatna 

Minden éhező kisgyerek 

Árnyaimmal betakarva… 

 

A fenti vers hátterében ez a 

gondolat áll, s ha szokatlan is az óriás fává növekedett költő és a 

lombjai közt körtét majszoló bogarak, madarak, csillagok nyüzsgése, 

alapjában egy megélt élményvilágot kapcsolt össze vágyával. A csillag 

– motívum aztán sajátos, bonyolultabb játékra is alkalmat adott a 

költőnek: 

 

Volt az ember. Járt, megállt, szétnézett, 

aztán azt mondta: Körtefa vagyok. 

S gyökere lett a föld, dereka a 

magasság, lombja az ég, 
 

és körtét ettek a bogarak, 
a madarak, és az éhes csillagok 

Szólt az ember 
 

Többszörös, merész költői metamorfózis ez: a költő átváltozik gyümölcsfá-

vá, és ez a körtefa-ember magába foglalja a Földet és az űri világot: gyümölcsé-

vel eteti „az éhes csillagokat”, mintha éhes kiscsirkék vagy kisgyerekek lenné-

nek. Így válhatott az Ember-Fa vízió kozmikus méretűvé, így érintkezhetett az 

ősi mitológia az avantgárd közegével. József Attilánál mindkét forrás egye- 
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Szeretném, ha vadalmafa lehetnék! 



di módon élt tovább, ez a játékos képzeletszökellés egy összefüggő rendszer 

része, melyben belső következetessége érvényesül. Később, egyik fáradtabb, 

kiábrándultabb korszakában önmaga leplezte le az egész égi-körtefa-átváltozás 

hátterét, amikor így emlékezett vissza egykori átszellemült lelkesedésére: 

 
Tegnap azt hittem, körtefa vagyok s még ma is jönnek hozzám kis-

gyerekek, csókolnak és megrázzák bennem a roskadó körtefákat… 
 

Néha szigetek 

 

S a „csókolnak” kifejezés jelzi, nem fáról van szó, hanem a 

magassághoz, égi képekhez szorosan kapcsolódó szeretet, gyengédség 

képzetéről, amit a csillag-kép sugallt számára. 
 

Egyetemistaként írta a Szomorúfűz című versét, amikor ismét hatalmas 

lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, bár tudta: „A jövőre nézve még 

mindig csak egyetlen biztos pozitívumot tudok fölmutatni: magamat… 

De…győzni kell…” (Levél Szatmári Rózsikához). Ebben a költeményben a 

népdalok hangját idézte – természeti jelenségek és bensőséges vallomások 

párhuzamával –, de egy lépéssel meg is toldotta, mert a költő egyenesen 

beleöltözött a szomorúfűz képébe, s mindvégig egyes szám első sze-

mélyben szólalt meg. De szomorúfűzként is a csillagokhoz fohászkodott, 

amikor a nála sokértelművé váló „patakot” kereste. A csillagot és a patakot 

a tisztaság képzetével fűzte egybe, hiszen a csillagvilág már korábban is az 

erkölcsi megtisztulás, a felemelkedés közegét jelentette a költő számára. Itt 

is a csillagokat faggatta a költő, hol találja meg az ő patakját, hogy aztán 

önleleplezően fogalmazza meg–felismerését: 

 

Leveleim, vigasságom 
 

nem ér utol bolygó lábom: 
 

Elhullajtván vigasságom, 
Marad a szomorúságom. 

Szomorúfűz



Csillagokra bukkanunk akkor is, ha az ifjúkorban megrajzolt szerel-

mes képét idézzük. Egyszerre villan elénk itt is a csillag és a patak: 

 

Ha mosolyog, mosolya csupa csillag, 
 

de ha szomjazom, akkor friss patak… 
 

Csudálkozunk az életen 

 

Amikor a kedvesét búcsúztatta, a csillagfény lehullása és belső 

megőrzése egymásba fonódott: ő maga a pazar, tág égbolt, s a múltat 

megtartó mélység is: 

 

kihullasz belőlem, mint az üstökös, 
 

de emlékcsillag száz marad velem… 
 

Szőke hajam 
 
 

 

A csillagmotívum a korai szerelmes versekben is ott van: a Vágó Márta 

születésnapjára írt vers a metaforák egymásra épülésével bonyolódik: 

 

Kezed csillag énnekem, 
 

gyenge csillag fejemen. 
 

Vaskos göröngy a kezem, 
Ott porlad a szíveden…  

Gyöngy 
 

A képekben eggyé vált az egymást szerető két ember (kezed –> csillag - 

gyöngy = gyöngy - göröngy<- kezem), mert a legnagyobb erő a szerelem, a 

másikhoz való tartozás érzése. Ez kozmikus méretűvé tágulhat: Csilla-

gok gyúlnak és lehullnak, /de te megálltál szememben. (Óda) s ebből a 

képből teremtődik meg majd a beteljesült szerelem káprázata is: 
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(Milyen magas e hajnali ég! 
 

Seregek csillognak érceiben. 
 

Bántja szemem a nagy fényesség. 
 

El vagyok veszve azt hiszem. 
 

Hallom, amint fölöttem csattog, 
ver a szivem.)  

Óda 
 

Így válik ez a magányba sodródott ember modern fohászává, az egye-

düllétből való kilépés kísérletévé. Akkor döbbent rá a lélek gyötrő hiányér-

zetére, ismerte fel Fülöp László, amikor már elegendő belső képességgel 

rendelkezett a kétségbeesett fájdalom tompításához. Érdemes e vers mellé 

helyezni a Judit című versét, mely éppen olyan kegyetlen őszinteségű, akár 

Ady Elbocsátó szép üzenete: Hideg csillagok égnek tar fák ága közt. Egyet 

érthetünk Horgas Béla és Levendel Júlia gondolatával: a végtelen idő óta 

sugárzó hideg csillagok és az üres térbe nyúló faágak kérlelhetetlen ke-

ménységgel jellemzik kapcsolatukat. 
 

Legrejtélyesebb miniatűr-sorozatában új jelentéssel bővülnek a csilla-

gok. A Medáliák sora azért foglal el fontos helyet a költészetében, mert 

összefutnak benne az emberi és költői utat formáló hajlamok, vágyak, 

kísérletek legszélsőségesebb erővonalai. Egyfelől összegezte az ifjúkori 

szabadvers-világ tolvajnyelvi kifejezésmódját, másfelől a szürrealizmus 

hatására tovább fokozta bennük képzetkapcsolási merészségét: 

 

ha megrándul még bőröm, az egek, 
 

hátamról minden hasamra pereg, 
 

hemzsegnek majd az apró zsírosok, 
a csillagok, a kis fehér kukacok.  

Medáliák 5. 
 

A naptól leégett bőr bizsergése, a csillagos éjben álmatlanul forgolódó, vö-

röslő bőrű fiatalember szabadon csapongó képzeletével megteremtette nem- 
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csak vágyainak mennyországát, de titkos félelmeinek poklát is. Nem egysze-

rűen úgy került közelébe az ég, hogy a leégett háta fájdalmától csillagokat látott, 

hanem ő, aki saját fejét a csillagok közé emelte büszkeségében, most 

fájdalmában visszájára fordította nagyra törő álmait. Amikor a hasára fordult, 

önkényes, játékos képként vele fordult az ég is, s a rajta fénylő csillagok hátáról 

a hasára peregtek. Ám a csillagok, akik eddig az égi magasságban sziporkáztak, 

a költői képzelet hatalma szerint viszolyogtató élőlényekké váltak… Ezek a 

kukacok a csillagok próteuszi alakváltozásai, a hatalmas méretekre növekedés 

és eltörpülés szabályai szerint, mely már a Medáliák ciklus kezdetén megjelent: 

a szelíd elefánt bőrébe öltöző költő a csillagok magasságába emelkedett, de 

azért a „zöld cincér” kicsi világának is társa maradt. 

Az 1933-as év egyik legszebb alkotása a Reménytelenül című verse. A 

csillag – motívum ebben a leggazdagabb tartalmú, itt vált el leginkább a 

konkrét jelentéstől, és filozófiai gondolatok hordozójává vált: 

 

A semmi ágán ül szívem, 
 

kis teste hangtalan vacog, 
 

köréje gyűlnek szelíden, 
 

s nézik, nézik a csillagok. 

 

A reménytelenség tájára érkezett el a költő, számba vett mindent, s már 

nem reménykedett semmiben: a földi tér megbomlott, az ember kirepült az 

űrbe: az emberi életen, a tér-idő szerkezeten túli világba. A csillagok ebben 

a szövegkörnyezetben a végtelenséget, az örök anyagot jelképezik, s ebben 

a viszonylatban tudatosult az emberi lét és nemlét, a semmi, a halál. Az 

emberi élet értelmének keresése, a létélmény feldolgozása, a lét olykor 

tragikus, olykor értelmetlen voltára való rádöbbenés először itt történt meg 

a magyar irodalomban, bár a „semmi ága” metaforát már korábban 

Csokonai is használta. De – Bori Imre szerint – József Attilánál ez 
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a kép koordináta rendszere metszéspontjává vált, melyben végső izzadásig 

hevülve mutatta meg magát. De még ezen a mélyponton is elegendő volt 

egyetlen reménysugár, hogy a csillagok újra visszanyerjék otthoniasságu-

kat, az emberi kibontakozás biztató távlatainak jelképiségét: 

 

Este van, mindent körüláll a csillag, 
lásd, a mindenség aranyos kalitka, 
benne itt vagy, én csevegőm, oh itt 
vagy, rabmadaracskám… 

 
 

 

S a végső legyőzetés szorongatottságában is folytatta a csillagok faggatását: 
 

 

Miben hisztek, ti makacs égitestek, 
 

hogy föllobogva 
 

lángokkal egymásnak nem estek, 
csak kerülitek egymást óvakodva?  

Miben hisztek 
 

Saját univerzumában a csillagok új meg új visszatérése „a 

megbonthatatlan rend” szerint mozgó szabadságnak a következménye, még 

ha – saját következetessége áldozataként – a hiány teljességével élte meg 

ezt a megbonthatatlanságot. De más ez már, mint a kezdetben kitűzött 

szándék: 

Idegeim elmerítem, jeges bogai 
szikrázón mint a hálót, a csillagok.”  

Háló 
 

A megmérettetésben önmaga számára is nehéznek bizonyult, önmagát 

elvesztve mélyre süllyedt, mégis ez a túl magasra vett ég, az öntörvényű 

csillagokhoz való igazítottság az, amit a múló időben értékként megte-

remtett. Ezt a vágyát fogalmazta meg Gyömrői Edithez írott levelében: Úgy 

kellene, hogy egymáshoz illeszkedjenek a szavak, a képek, a fogalmak, 
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mint az úr szabadságának rendjében úszó csillagrendszerek…  

 Ez a norma érvényesült verseiben – mondta Széles Klára: a 

csillagok ismételt felbukkanásának lírai szabályszerűsége volt a jele annak, 

hogy ifjúkora tisztaság-, magasság – és szereteteszményei végigkísérték 

egész pályáját. Egyre határozottabb körvonalat öltöttek, s úgy jelentek meg, 

mint az emberi felszabadulás képei, az ember belső végtelensége 

kibontakozásának konok fenntartásai. Abszolút, kozmikus méretű a 

magánya, melyben azonban van lehetőség még az oldódásra is, a csillagok 

szelíd tekintete legalábbis ezt sugallja. De nem sikerült a költőnek ez a 

titkos vágya: 

 

Közeledik az én időm. Ha már 
 

ennyi a kín, világot vált 

valóra – 
 

én nem csalódom – minden 
szervem óra, mely 
csillagokhoz igazítva jár. 

 
 

 

Fizikumánál erősebbnek bizonyuló makacs törvényszerűség költöz-

tette idegszálaiba a történelmi kockázat végleges átélését, szervezete 

finom műszerré finomodott, s az idő meghozta utolsó felismeréseinek 

egyikét, amikor azokat az erőket jelenítette meg versében, amelyekkel a 

végsőkig szembeszegült. Szorongva élte meg: Csillagok rácsa csillog az 

égen, / ilyen pincében tart az értelem! Innen már nem emelkedhetett a 

csillagokig. De fontos maradt számára ez a motívum, hiszen léttörvé-

nye egyetemességét is ezzel fogalmazta meg: 

 

Dolgozni csak pontosan, szépen, 
 

ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes. 

Ne légy szeles 
 

Egyetlen műelem csupán a kiemelt csillag – motívum, arra mégis jó példa, 

hogy meglássuk: a művész látszólag véletlen szó és gondolattársításai miért 

 
Majd emlékezni jó lesz 
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és hogyan kapcsolódnak össze. Egyetlen elemmel az egész költői jelentés-

rendszerét bekalandozhattuk, mert az életmű minden szakaszában megta-

lálható a csillag: Nagy István Attila megszámolta: mintegy 60 versében van 

valamilyen szerepe. Eleinte egyszerű képi elem csupán, önmagát jelenti vagy a 

szemléletesség eszköze, aztán újabb és újabb tartalmakkal gazdagodva el-

távolodik az alapjelentéstől. De egyetlen versben sem önkényes, modernkedő, 

mindig harmonikusan illeszkedik a többi kép közé: bármit is jelentsen, adekvát 

módon fejezte ki a költő lelkiállapotát, és ezzel hozzájárult a belső lényeg 

feltárásához. A költői életművet sokszínűvé tette: képes arra, hogy 

gyönyörködtessen a látvánnyal (Megfáradt ember), jelezte a költő hangulatait 

(Hűség), bizonyította a szerelem örök sugárzását (Óda), és a magány által a lét 

peremére szorított ember vergődését is érzékeltette (Reménytelenül). Alkotó 

és alkotás így megvalósult igazi kapcsolatában egyetlen motívum is alkalmas 

arra, hogy a költő életrajza legyen, mivel minden szó magán hordozza leírója 

egyéniségét, felfogását, véleményét. S arra is jó volt ez a motívum, hogy 

megérezzük: a költők a bergsoni időfogalom szerint éltek, gondolataikkal 

ívelték át a fizikai időt… 
 

(2008)



Radnóti Miklós eclogái 

 

A XX. század magyar irodalmának legtragikusabb sorsú magyar költője 

Radnóti Miklós (1909-1944) volt, aki maga összegezte ezt: Szabad sze-

rettem volna lenni mindig, /s őrök kísértek végig az úton. Baloldali gondol-

kodásának és zsidó származásának köszönhette mindezt: az utóbbiról nem 

tehetett, az előbbi tudatos választása volt. Életének legfontosabb eleme az 

írás lett. Hiába végezte el a szegedi egyetemet, tanári állást nem kapott, és a 

zsidótörvények árnyékában versei sem jelenhettek meg. De az alkotás 

örömét nem tudták tőle elvenni, ebbe kapaszkodott bele, hogy hitét és 

tisztaságát megőrizze. Bár megtehette volna, nem menekült el sorsa elől, 40 

valahány kilósan vállalta a munkaszolgálatot, a kiszolgáltatottságot, és a 

költészet egyféle fegyverré vált a kezében. Védekezés gyanánt a klasszikus 

formákat vette elő, melyek egyike az ecloga volt, amit megújított: a formai 

fegyelem elegendő belső tartást adott neki ahhoz, hogy hazája és saját 

sorsát elviselhesse. 
 

Az ekloga mint műfaj a líra és az epika határára tehető, eredete az ókor-

ba nyúlik vissza. A római Vergilius - Theokritosz görög költő mintájára 

írott - pásztorokról szóló bukolikus verseit, drámai életképeit nevezték így. 

Idővel az ezekben felelhető idill és az ekloga összemosódott, és a 

természetben ártatlanul és boldogan élő ember eszményített ábrázolását 

jelentette. Radnóti ezt a formát Vergilius fordítása közben ismerte meg, de 

a minta alapján egyéni ízekkel rendelkező formát teremtett, amelyet 

eclogának nevezett el. A költő fokozatosan tért el az ókori mintától: 

elhagyta a párbeszédeket, az idilleket, a hexameteres formán is lazított, 

hogy a kötött szabad vers Radnóti-féle változatában szinte naplószerűen 

rögzítse a háború és béke állapotát, a reményt és a kétségbeesést, az 

ellenállást és a szenvedést. 
 

Az eclogákban az érett költő szólalt meg, aki a szörnyű években találta 

meg saját hangját az idill és a tragédia összeolvasztásában, a szenvedélyek 

és szenvedések, a félelem és fájdalom klasszikus megfegyelmezé- 
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sében. Az antikvitás, a kultúra megidézése és védelme ebben a korban is – 

mint a barbárság és elnyomatás egyéb korszakaiban – a szembeállást 

jelentette. Kiindulópont Radnóti számára is ez, de a klasszikus formából 

személyes változatot teremtett. A pásztori hagyomány és az antik látszat 

már a Második ecloga után elhalványodott, majd teljesen eltűnt, helyébe a 

történelmi fenyegetéssel szembeforduló, életigenlő lírai forma és dallam 

került. Radnóti számára ez volt az egyetlen lehetőség a szellemi ellenállásra, 

ami számára az életet jelentette. Vergilius mintájára ő is tíz eclogából álló 

ciklust tervezett, amelyből nyolc készült el és az előhang. Ezek a versek a 

félelemtől a lázadó haragig, az elégikus idilltől a jövőbe látó bizalomig 

fogták össze a háborús évek változó érzéseit. Közben költői stílusa is 

átalakult: az idill vágyából és a lírai beszámoló igényéből létrejövő 

klasszicizmus összetettebb formának adta át a helyét. 

Az Első ecloga a Meredek út című, 1938-as verseskötetében jelent meg, 

élére egy Vergiliustól származó mottót illesztett: Mihelyt a jogtalanság 

keveredik a joggal, / Háborúk lepik el földet és bűnök milliói. A sorozat 

első darabja a spanyol polgárháború képeit idézte fel, az ottani romlás és 

pusztulás miatt félelem és keserűség töltötte el a költő szívét. Lorca és 

József Attila tragikus sorsa indította elmélkedését, de valójában már 

önmagát is féltette ekkor. A költői én a Pásztor és a Költő alakjában 

kérdezett és válaszolt, töprengett és kínlódott, valójában arra kereste a 

választ, mi lehet a költő sorsa ebben az irgalmatlan világban: 

 

………………………………………hova is futhat a költő? 
 

Nem menekült a drága Attila se, csak nemet intett 
 

Folyton e rendre, de mondd, ki siratja, hogy így belepusztult? 

 

Az eklogai hagyományok szerint idillel indul a verse, csak a természeti 

képekben már ott lapul a kegyetlenség, az embertelenség, melyekkel elő- 
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revetítette a jövendő szörnyűségeket. Keserű felismerése ellenére is költő 

maradt, az Arany János-i mindvégig erkölcse szabta meg ekkor is a maga-

tartását, melyet emlékezetes tölgy-hasonlatában fogalmazott meg: 

 
Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott 

az a tölgy él, tudja, kivágják s rajta fehérlik bár a 

kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap már a 

favágó, – várja, de addig is új levelet hajt… 

 

Ebben a versben a hexameter nemcsak a hangulatteremtés eszköze, 

hanem mintakövetés is, formájával az idill hordozója, mint ahogyan ezt 

bizonyítja a befejezés tökéletes sora: alkonyi lepke lebeg már s pergeti 

szárnya ezüstjét. S a klasszikus metrummal azt is kifejezhette, hogy a 

versbe foglalt tárgy nem mai, örök emberi és távoli, de számára mégis 

figyelmeztetően fontos, mert ez az élete. 

A Második eclogát 1941-ben írta, a Jugoszlávia ellen meginduló táma-

dás idején. Az elsötétítési próbák alatt fogalmazta meg a Költő és a Repülő 

párbeszédét, az emberi élet kétféle értékrendjét. Arra érzett rá, hogy az 

ellenség is ember, aki csak gépével tud azonosulni, mert cselekedete miatt 

hazátlanná vált. Radnóti ebben az eclogájában is egyértelmű választ adott 

saját kétségeire: mindenkinek megvan a dolga, s azt kell tennie. 

 

Írok, mit tehetnék. S egy vers milyen 

veszélyes, ha tudnád, egy sor is mily kényes 

és szeszélyes, mert bátorság ez is, lásd a 

költő ír, a macska miákol és az eb vonít… 

 

Egyéni sorsáról írt a Harmadik eclogában is 1941. június 12-én. Zak-

latott élete közepette egy kávéházba menekült, idilli költeményre vágyna, 
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a szerelemről szeretne írni, ehhez kérte a Pásztori Múzsa segítségét. Öt-

szöri megszólításával szinte szuggerálni akarta, hogy segítsen neki sorsa 

feldolgozásában. Szívszaggató, ahogy helyzetét felismerte: 

 
karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, 

mindig, újra csak új! elpusztulok itt hamar én is.. 

 
A csodás szerelem idilli képei felvillannak a tudatában: 

 

Mint a kiszáradt fát egy kancsali, csöppnyi madárfütty 

újraszül, azt hittem, felemelt a magosba, az ifju régi 

tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített… 

 

de a világ változatlanul fenyegető maradt körülötte: 

 

görbén nőnek a fák, sóbányák szája 

beomlik, falban a tégla sikolt… 

 

Mindezeket látva félelem tölti el a szívét: szerelemről írhatok én még? 

Az eclogák 3. változatából már elmaradt a párbeszéd, a vers sodró 

lendületű monológgá vált, kísérlet arra, hogy az idill és keserűség 

kettőséből kimenekítse régi énjét: a feladatát minden körülmények 

között vállaló költőt. 
 

S akkoriban úgy tűnt, a világ is megfordul körülötte: az 1942-es év-

ben sikerek kísérték a hazai antifasiszta küzdelmeket, amit Radnóti is 

támogatott. Ekkor írt versével, a Száll a tavasz… cíművel ezt a 

folyamatot szerette volna felgyorsítani: 1848 példájával akarta harcra 

lelkesíteni a háború ellen tüntető tömegeket. Alcímével – Előhang az 

Eclogákhoz – sorozatának tervét tudatosította, és az ekloga-műfaj 

korszerűsítésének igényét is felvetette. Ez a verse sejteti, hogy Radnóti 

kitüntetett szerepet 
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szánt e modernizált formának, s valóban, költészetének vezér motívu-

mait hordozzák az egymást követő eclogák. Az előhangban harmonikus, 

derűs képek hirdették a természet ébredését: 

 

….olvad a hó, a nyulak meg az őzek lábanyomán már 
 

kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára 

lubickol…  

 

majd fordított az üzeneten: 

 
 

Száll a tavasz kibomolt hajjal, de a régi 

szabadság angyala már nem száll vele…. 

 

Az 1848-as forradalom angyalát hiányolta a tavaszból, akit Delacroix 

látomása segítségével idézett meg, mert 1942-ben aludt. Komor gyász-

zenét sírnak itt a hexameterek, monoton lüktetésként koppantak a so-

rokban a nem-ek: a természet tavaszi szabadságával szemben álló 

emberi rabságot ezzel jellemezte. Versében ezért zeng az ébresztő: 

dübörögnek a daktilusok, villognak a felkiáltójelek, minden nem emberi 

az emberi világ szabadságát, az alvó istennő ébredését, a természet és a 

társadalom összhangját kívánta, éppen úgy, mint a költő: 

 
Néma gyökér, kiabálj, levelek kiabáljatok éles hangon, 

tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot, hal! Rázd a 

sörényed, ló! bömbölj bika, rijj, patak ágya! 

Ébredj már, aluvó! 

 

Negyedik eclogájának gondolatait egy korábbi monodrámájából emelte 

ki, s 1943-ban új formába öltöztette. A Költő és a Hang párbeszéde 

segítségével fogalmazta meg élete legfontosabb kérdéseit: miért vette 

karjára az idő, ha a világ ilyen goromba, miért maradt életben, ha nem lehet 

szabad? Ezekre a kérdésekre még elfogadható választ adott a Hang azzal, 

hogy a természet tisztaságát, derűjét, nyugalmát szegezte a világgal 
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szembe, de a mikor a költőnek rá kellett jönnie, hogy rabsága egyetlen 

értékét: a költőiségét fenyegeti, kétségbeesett. Vágyait – tűnő istenkedését 

– jellegzetesen mutatta be: a repülés, a zuhanás, a suhanás képeivel, 

melyekből egész költészete kibontható, hiszen Radnótinál szárnyas a 

lélek is. Itt már a pásztori műfaj kellékei nélkül szólaltatta meg béke- és 

szabadságvágyát. A csüggedés és az elszántság drámájában szemünk 

előtt fogalmazza meg hivatásának legfontosabb parancsát: 

 

De haragod füstje még szálljon az égig, 
 

s az égre írj, ha minden összetört. 

 

Bár ezt a parancsot már egyre nehezebb betartania, mert nemcsak őt, a 

szerelmét és a világ jobbik felét is fenyegette mindaz, ami körülötte volt. 

Harmadik és Negyedik eclogáját azzal is szorosabbra fűzte, hogy mindkettőt a 

lélektani realizmus árnyalt nyelvén fogalmazta meg, s az emberi lélek biológiai 

hátterét megvilágítva keresett magyarázatot személyisége válságára. 

Ötödik eclogájában (1943. november 21.) Bálint György, az 

ukrajnai munkaszolgálaton eltűnt barátemlékét próbálta felidézni, de 

fájdalma miatt ez töredékesre sikerült. S még így is a legszebb Radnóti 

versek egyike, melyben az idill szépsége tragikus jelentést hordoz, de a 

baráti gyengédséget is az fejezi ki: 

 

Jársz az avarban az erdei sár sűrű illata közt, vagy 
 

illat vagy magad is?............................................. 

 

Hogy melyik versét szánta a sorozat hatodik darabjának, nem tudjuk 

pontosan. Egyesek szerint az a Töredék… lehetett, melynek címét nem 

a költő, posthumus kötetének szerkesztői találták ki. A költő minden 

verse alatt pontosan jelezte azok születésének idejét, ezt 1944. május 
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19-én írta, másnap indult el utolsó munkaszolgálatára. A vers azonban nem 

töredék, az utolsó strófa tökéletes lezárást, csattanószerű befejezést adott a 

versnek: az elaljasodott kor jellemzésére a költőnek nincsenek nyelvi 

eszközei, csak az ószövetségi próféta, Ésaiás mondhatna méltó átkot 

mindarra, amit maga körül látott. Anaforás strófakezdései – Oly korban 

éltem én a földön…- azt a benyomást keltik, mintha a költő újra meg újra 

nekigyürkőzne a feladatnak, hogy pontosan tudósítson koráról. Berzsenyi, 

Vörösmarty költészetének legfontosabb hagyományait idézte meg ezzel a 

verssel, és mindvégig múlt idejű igealakot használt, mintha csak jelezné: a 

bevégzettség tudata nemcsak rá, a korára is vonatkozik. Precíz, hiteles 

leltárt készített arról a világról, ahol minden érték a visszájára fordul: a 

részképek együtt közvetítették Radnóti véleményét: 

 

az ország megvadult s egy rémes végzeten 

vicsorgott vértől és mocsoktól részegen…. 

 
Ebből a versből már teljesen kimaradt az idill, talán emiatt nem tudta 

 
ő sem egyértelműen besorolni eclogái közé. A nagyjából ekkor keletkező 

Sem emlék, sem varázslat (1944. április 30.) jobban beleillik az eclogai 

sorba, ezért sokan ezt tartják a hatodik eclogának. A pusztulás előtti egyéni 

számvetés verse ez, a halál biztos tudata hatja át, s még valami: szívemben 

nincs harag már, bosszú nem érdekel…– ez is jellegzetes Radnóti-attitűd. 

De ha magáról le is mondott, a nemzet újjászületéséről nem tud, nem is 

akar lemondani. Búcsúverseinek csöndes alázatával és önzetlenségével 

szólaltatta meg a közösség jobb sorsába vetett reményét: 

 

A világ újraépül, – s bár tiltják énekem, 
 

az új falak tövében felhangzik majd szavam… 
 

 
Hitt a jövőben, költői elismerését is attól remélte. Azzal enyhítette végső 

búcsúját, hogy az emberiség, a magyarság túl fogja élni ezt a törté- 
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nelmi katasztrófát, mely elsodorhatja az ő törékeny életét, de a megszü-

lető új világban versei életre kelhetnek. 

1943-ban, mielőtt bevonult utolsó munkaszolgálatára, rendbe tette dol-

gait: megjelentette válogatott műfordításait, és verseinek kiadását is előké-

szítette. A jugoszláviai Bor közelébe került, rézbányában és útépítésen dol-

gozott, és közben írta verseit kis iskolásfüzetébe, melyet az 

irodalomtörténet Bori notesz néven tart számon. Ekkor és itt született a 

Hetedik ecloga. Ez is levél a hitveshez, mint a mellette lévő vers, de annak 

ellentettje: hétköz-napi nyelven gördülő képei a tábort és a költő vágyait 

rajzolják. Visszatérő fordulata a Látod-e…, ami kérdőjel nélkül a 

megszólítást helyettesíti. Fanni-nak íródnak a sorok: a bizalmas, csöndes 

hang, az emberhez méltó beszéd természetesen zárul a szerelmi vallomás 

szavaival. Mindegyik strófa önálló egység, melyben elindított, kibontott és 

lezárt egy-egy képet, helyzetet, ér-zést, gondolatot, s a végén előkészítette a 

következő strófa alapgondolatát. A lüktető mozgás, a nekifeszülés és 

megtorpanás jól érzékelhető a hexame-terek hullámzásában, a gyakori 

szóismétlésekben, a különféle párhuzamos szókapcsolatokban. Az otthont 

megidéző sorokban ott lapul Radnóti félel-me: Mondd, van-e ott haza még, 

ahol értik e hexametert is? A vers harmadik szakaszában az eclogák gyakori 

motívuma tűnik fel: emlékműszerű tömörséggel rajzolja elénk a lágerben 

élő önmagát: 

 

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva 
 

úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek, 

vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron… 

 
A hexameterek mestere férgek közt fogoly állat, aki tudta: a képzelet elrö-

pítheti onnan, de az ész úgyis visszarántja. Ezért is hat az olvasó értelmére 

keserű-ironikus-érzelmes megállapításával: Este van, egy nappal rövidebb, lásd 

újra a fogság, / és egy nappal az élet is….A költő is érezte, hogy a láger- 
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ben megélteket csak a múlhatatlan szerelem megvallásával lehet ellenpon-tozni: 

Nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. A vergiliusi forma 

bukolikus idilljét itt már végleg felváltotta az elégikus hang, ez az ecloga a 

búcsú fájdalmával átszőtt végső számvetés. De van még egy eclogája! 

A Nyolcadik ecloga is Borban született, és szenvedélyes hangjával új 

színt hozott az eclogák sorába: nosztalgikus emlékezés helyett a lázadás 

jellemzi. 1944. augusztus 23-án, közvetlenül az erőltetett menet megkez-

dése előtt írott verse a lázadó ószövetségi prófétát, Náhumot szólította 

Szerbia hegyei közé: a Ninivét megátkozó és megbüntető prófétától remélt 

erőt és biztatást a gyilkos erőszak tombolása közepette: Próféták és költők 

dühe oly rokon, étek a népnek, / s innivaló! Élhetne belőle, ki élni 

akar…Iszonyú látomása az átélt valóságot örökítette meg, melyben a Biblia 

kérlelhetetlen erkölcsiségét Károli Gáspár nyelvén idézte meg: 

 

…mint legelőkön a marhalepény, úgy 

megzsugorodva szertehevernek a holtak a város 

térein, ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad… 

 
Végső következtetése ellenére – hisz az ember az állatok alja! – ennek 

az eclogának elkeseredett dühét is a jövendő reményével zárta. A próféta 

szigorú igéi és a költő lázba borult látomása után következő jóslatban ismét 

felfénylik a népek és a költők jövőjébe vetett bizodalom hangja: Jöjj 

hirdetni velem, hogy már közelít az óra, már születőben az ország….Az 
 
ország szó itt nem egyszerű rájátszás Jézus országára, Radnóti Magyaror-

szágra is gondolt, mert ha az ember el is keseredett, a költő nem tehette 

ugyanazt. Pedig az élet számára már véget ért: az erőltetett menetről tu-

dósító razglednicák utolsó stációi, aztán Abda közelében erőtlen testét is 

megsemmisítették. Ez a két utolsó ecloga szinte egy másik világból érkezett 

hozzánk: holteste exhumálásakor viharkabátja zsebéből került 
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elő a Bori notesz, melynek minden darabja eleven kiáltás, tudni és kér-

dezni kényszerítenek.  

 Példátlan az a fegyelem, ahogyan sorsát szemlélte, és ahogyan 

verseit hibátlan lejtéssel, hibátlan erkölccsel írta. Hatalmas belső erő 

lakozott sovány testében, az adott neki tartást abban a reménytelen 

helyzetben. Az itteni eclogák különlegessége az, hogy egyformán szerepet 

kapott bennük a szürrealizmus látomásos-álomszerű stílusa és a hagyomány. 

Ebben a kettősségben fejezte ki az egymástól eltérő, egy-mással is perelő 

érzéseit, az egymást tépő indulatok egységét, az emberi integritást.  

 Ez öltött testet a művészi stílusokat, költői örökséget és kí-

sérletezést vegyítő kései költeményeiben, az eclogákban, melyekben na-

gyon fontos szerepet játszik a már többször emlegetett hexameteri verse-lés. 

Vergiliusi örökség ez is, amely a Radnóti-nemzedék számára egyféle belső 

igényt elégített ki: az alkotó munka önként vállalt fegyelmére, a 

gondolkodás szervezett rendjére, a klasszikus örökség folytatására utal. 

 Radnóti hexameterei is a hagyományok szerint készültek, de 

magyar hexameterek: a Berzsenyi-Vörösmarty által megvalósított formát 

követték, bár a költő – a Nyolcadik ecloga kivételével – nem használta az 

ezzel járó patetikus zengést, korszerűbb, hétköznapi nyelvre hangszerelte 

verseit. De közben ezekkel is kísérletezett: a Második eclogában felváltva 

használt páros rímű, tizenhárom szótagos, sormetszettel ellátott nibelungi 

sorokat és páros rímű alexandrinusokat, a Negyedik eclogában pedig 

szabadon alakított rímes jambusi sorokkal próbálkozott, s mindegyik 

eclogája egy-egy újabb ritmikai kísérlet. 

Radnóti Miklós eclogái életművének különös darabjai. Lírájának lé-

nyegét és tartalmát pontosan fejezték ki: így küzdött ő a költészet esz-

közeivel az embertelenség, a téboly ellen. Eclogái afféle háborús idil-lek, 

amelyek a borzalmak közepette is őrizték a békés élet szépségeit. Az 

emberi méltóságot megsemmisíteni akaró barbársággal az elpusztít-

hatatlannak érzett szellem erejét szegezte szembe. E törékeny testben 
 

308 



hatalmas lélek lakott: pontos versekkel, kemény tartással bizonyította 

önmagának, korának, az utódoknak, hogy az értelmet, az emberséget 

nem lehet elpusztítani.  

 Radnóti a József Attila-i költészet tudatos folytatójának tartotta 

magát, akinek ugyanúgy fontos lett volna az elismerés, a méltóságteljes 

emberi élet. A versírás lett számára az élet, – Búvok, tollamból vers 

szivárog… – a megtartó erő, számunkra pedig életminta. Életének csak 

apró örömei voltak, de nem adta meg magát: nemcsak a fényes túlélésre 

adott példát, emberségben, magyarságban sem sokan vetélkedhetnek 

vele. 
 

(2008)



Kutyatörténetnek álcázott történelem  
(Lengyel József: Igéző, Déry Tibor: Niki) 
 
 
Már az ókortól ismertek olyan állatmesék, amelyekben a szerzők valódi 

emberi gondokat jelenítették meg. Népszerűségük forrása éppen ez a 

kettősség volt, emiatt is kaptak helyet minden nemzet irodalmában. Egyféle 

játék volt ez az írók számára, hiszen a látszólagos állattörténetben kódolva 

vallhattak mindarról, ami fájt. A kutya főhőssé tétele egyáltalán nem 

véletlen, hiszen ez az állat a kezdetektől hűséges és megbízható társa az 

embernek. Az 1945 utáni magyar irodalom két legérdekesebb 

kutyatörténetét Lengyel József és Déry Tibor írta, akik ezekkel a magyar 

történelem érdekes szeletét jelenítették meg. Nemcsak a kutyák, az írói 

sorsok között is sok volt az átfedés: életük arról példázat, hogy baloldali 

gondolkodóként milyen kálváriát kellett bejárniuk. Bár ellentétes oldalról 

indulva másként élték meg ugyanazokat az eseményeket, a két mű 

összehasonlítása egyféle időutazássá válhat számunkra, mert Lengyel 

József (1886-1975) és Déry Tibor (1894-1977) írói pályája magában 

hordozza a magyar történelem egy részének minden változását. 
 

Lengyel József szőlőbirtokos gyermekeként született, de apja tönkre-

menése miatt 11 éves korától Pesten élt, ott végezte tanulmányait. Életvá-

gyát jól jellemzi, hogy érettségi után egyszerre két egyetemre is járt: jogra 

és művészettörténetre, amíg le nem lepleződött. Az első világháborúban 

önkéntesként részt akart venni, csak özvegy édesanyja tartotta vissza. Első 

versei Kassák lapjában láttak napvilágot, melyek forradalmi hevükkel jelzik 

belső átalakulását. Az őszirózsás forradalom után a Vörös Újság 

szerkesztőségében újságíró, majd a KMP többi tagjával börtönbe került, 

ahonnan a Tanácsköztársaság idején szabadult. Visszatért a KMP lapjának 

szerkesztőségébe, majd a bukás után emigrált: először Bécsben, majd 

Berlinben tanult és újságíróskodott. 1930-tól Moszkvában a III. Interna-

cionale munkatársa, miközben a Szovjetunióban magyar nyelvű 
 

310 



 
Sarló és Kalapácsban jelentek meg az írásai. 1938-ban letartóztatták, 8 év 

munkatáborra ítélték: Kun Béla munkatársaként szívesebben látták távol 

Moszkvától… Innen 1947-ben szabadult volna, de visszatelepítették, és 

csak 1955-ben térhetett haza, írói munkássága ekkor teljesedett ki. 
 

Déry Tibor jómódú zsidó polgárcsaládban született, gondos neve-

lésben részesült, de nemzedéki, majd világnézeti alapon szembe került 

családjával. Először lázadásként csapódott a művészvilághoz, majd 

maga is írni kezdett. Lelkes híve lett az őszirózsás forradalomnak és a 

Tanácsköztársaságnak, amelyek bukása után önkéntes emigrációba 

vonult. A felszabadulás után belekapcsolódott az irodalmi életbe, s az 

1950-es években megjelentetett Felelet című regényével nagy vihart 

kavart. Az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt börtönbe került, 

ahonnan csak 1960-ban szabadult. A kádári konszolidáció alatt tért 

vissza az irodalomba, ahol a műveivel politizált haláláig és azon túl is. 
 

A két kutyatörténet közül először a Niki című keletkezett: 1956-ban 

jelent meg, az írónak jelentős nemzetközi sikert hozott kisregénye, még 

Nobel-díjra is felterjesztették. Megjelenésekor elsősorban politikai ak-

tualitásával hatott, de azóta sem veszített érvényességéből, mert nem 

politikai írás. Valójában a szabadságról és annak hiányáról szóló példa-

beszéd: Niki kutya történetén keresztül a Rákosi korszak elevenedett 

meg. A kutya alakjának előtérbe állításával az író mindvégig 

megőrizhette az objektív- higgadt előadásmódot, az emberi és állati sors 

összevetése pedig lehetővé tette az ironikus hangnemet. 
 

Déry Tibor maga is nagy kutyabarát volt, a valóságban volt neki egy Niki 

nevű kutyája, de a műben egyforma szerepet juttatott embernek és állatnak, 

mert sorsuk összehasonlításával szólt a szabadságról, melyet Ancsáék és Niki 

csak rövid ideig élvezhettek Csobánkán. 

 Idilli életüknek az vetett véget, hogy  
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Ancsát igazgatóvá nevezték ki, s emiatt mind a hárman Pestre költöztek. S 

nemcsak a kutyának vész el a szabadsága, Ancsát is hamarosan leváltották, és 

börtönbe zárták. A mű harmadik, legtragikusabb része a férj nélkül maradt 

Ancsáné és Niki keserves életét kísérte 1953 augusztusától 1954-ig. Az első két 

pergő fejezet után itt a mű lelassult, az idő a történetben is megállt, mint 

ahogyan az élet is állni látszott ekkoriban. Eltűnt a jövőkép, ami a szabadság 

hiányát jelezte. Ebben a fejezetben Niki alakja került előtérbe, mert arról 

bátrabban írhatott és mert az állat szintjén nincsenek idősíkok, csak az élet. 

Ember és állat egyféle sorsot élt át ebben az elbizonytalanodott időben, de míg 

Ancsánéban pislákolhatott a remény, hogy férje egyszer hazatér, Niki 

egyáltalán nem reménykedhetett. Veszteségére akkor ébredt rá, amikor Ancsáné 

egyetlen napra kirándult vele Csobánkára, boldog szabadsága színterére, ezzel 

akarta kárpótolni azért, hogy saját sorsa lefoglalta. Az asszonynak a kutyával 

összehasonlítva könnyebb a sorsa, segítette a remény és a halványan 

megnyilvánuló emberi szolidaritás. A kutyának ösztöne diktálta az egyetlen 

megoldást: ha nem lehet szabad, akkor inkább elpusztul. 
 

Ez a mű a rezignáció hangján a felesleges áldozatokról szól. Ezért is írta 

eléje mottóként Déry az Agricola idézetet, hogy figyelmeztessen: pusztíta-

ni könnyebb, mint teremteni. A megalázás, a támpontnélküliség, a kiszol-

gáltatottság, a bizonytalanság beletörődésre készteti az embert és az álla-tot. 

A legfontosabb erkölcsi kategória a műben mégis a szeretet, mely bár: 

 

Nemcsak lelki haszon, hanem teher is, s nagyságával arányban 

üdíti, de egyben nyomasztja is az embert… 

 

Mégis ez az egyetlen, ami reményt sugallhat a legnehezebb helyzet-

ben, még akkor is, ha szeretet nincs önszeretet nélkül, s az ember képes 

a mérték elvesztésére is: 

 

Szíve mélyén, legtitkosabb ösztöneiben Ancsánét is csak az 

elégítette volna ki, ha Niki szörnyethal gazdája eltűnése után.. 



Déry történetében az emberi és állati lét párhuzamosan futott, mert 

mindkettőre igaz: csak a kétoldalú szeretet teszi azt elviselhetővé. Niki 

méltón élt, mégis értelmetlenül pusztult el, Ancsáné is várta a halált, 

mert az ő élete is méltatlan. A történet azonban csak Niki életét zárta le, 

Ancsáékét nem. Déry azt már megírhatta, hogyan változott a demokrá-

cia diktatúrává, de ekkor még nem sejthette bukását. 
 

Déry Tibor baloldaliságát az színezte, hogy a polgárok közül került a 

mozgalomba, de írásában nem foglalkozott ezzel, általánosabb szinten 

vetette fel az őt foglalkoztató kérdéseket. A kisregényt, mint formát azzal 

újította meg, hogy egyetlen centrális figura, Niki tapasztalatai köré építette 

a cselekményt, s a mellékszereplőket széles gesztussal, lélektani ár-

nyaltsággal jelenítette meg. A távolságtartás eszköze a műben a harmadik 

személyű elbeszélés, az önéletrajzi elemek itt is csak áttételesen jelennek 

meg. Axiómaszerű erkölcsi megállapításait – a szeretet nem nézheti az 

érdeket, mert különben alkuvá válik – általában a bekezdések végén 

helyezte el, s ha nagy ritkán nyitómondatként használja, kinyilatkoztatásnak 

szánja: a szabadságot nem lehet semmivel sem helyettesíteni vagy pótolni... 

Lengyel József kisregénye, Az igéző már megjelenésekor, 1961-ben 

nagy szenzációt keltett: a magyar irodalomban ez volt az első híradás a 

GULÁG-ról. András, az idegen akár Lengyel József is lehetett volna, de 

az író mindig tiltakozott az ellen, hogy szibériai élményeiből fakadó 

írását önéletrajznak tekintsék, mert a történet logikája szerint szabadon 

gazdálkodott ottani élményeivel. Mégsem allegorikus a história, hiszen a 

gondolat az ábrázolt valóság által vált hitelessé. A titokzatos idegenről 

csak annyit tudtak a falubeliek, hogy: Nem a maga szántából van itt, de 

hogy miért, senki sem tudta szavakba önteni. Szomorúsággá csitult 

fájdalom árad az erdőszagú történetből: az igazságtalanul megbántott 

ember csöndes szomorúsága nemcsak elbeszélés hangulatát teremtette 

meg, de András múltját is megsejttette: 
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Valahol, valahogy, valami nagy igazságtalanság történet 

vele. A legnagyobb, amikor igazság válik 

igazságtalansággá, és túlnő az emberen. 

 
Andrásnak szerencséje volt, mert társra akadt Misában, emiatt – bár 

mogorván próbálta feldolgozni a történelem fintorát – nem vált érzéketlenné. 

Ez a szemérmesen körülírt barátság, a hitet adó emberi kapcsolat tartotta össze 

őket, amikor összetalálkozott a kutyával. Najda a hiú és hatalmaskodó 

erdőkerülő, Jevszej kutyája volt, aki minduntalan szakértelmével dicsekedett és 

ridegséggel testesítette meg hivatalát. Könyörtelen haszonelvűségével csak azt 

várta, hogy öregedő kutyája megkölykezzen, és tömött téli bundát növesszen, 

amiből kesztyűje lehet. Bár kutyája életére tört, mégis felháborodott, amikor 

Najda András barátjává szegődött.  

Kutya és ember ilyen egymásra találása sokat elmond Andrásról is. A 

száműzötteket megfosztották szabadságuktól, de a szűkös viszonyok között 

mindenki önmaga lehetett. Najda különleges ösztönével felfogta Jevszej és 

András különbségét, András számára pedig a kutya barátsága értékmérővé vált: 

elvesztett hitét kapta vissza általa. De az idegen mindvégig idegen marad, s az 

erdőkerülő az értékzavarral küszködő világban először el tudta hitetni a 

falubeliekkel, hogy András megigézte a kutyáját. Ám a történet során Jevszejről 

hiába derült ki emberi értéktelensége, a kutyának el kellett pusztulnia, mert nem 

vállalta tovább a viszonzás nélküli hűséget, a szolgaságot. Ahogy felismerte 

gazdájában a rosszat, úgy érezte meg Andrásban a jót, aki a maga csendes 

hallgatagsága ellenére is méltó társa lett. Ezek miatt vált Najdából áldozat, ezért 

nem lehetett nagyra nőtt alakját egy másik kutyával feledtetni. Amikor Jevszejt 

lopás miatt leváltották, András vált erdőkerülővé, s a falubeliek maguk is 

rájöttek, hogy részesei voltak a megcsúfolt hűség tragédiájának, amit 

semmilyen módon nem lehet jóvátenni. 

Lengyel József fájdalma a legnagyobb igazságtalanság megemészthetet-

lensége volt: baloldaliként azzal találta magát szembe, hogy a vele együtt 
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gondolkozók tették börtönben és internálták. Az ilyen helyzetekben még 

nehezebb a helytállás, az igazság megőrzése, mint amikor az ellenfél a 

másik oldalról kerül ki. Írásának az adta különös vonzerejét, hogy tár-

gyilagosan, higgadtan mesélte el az eseményeket, önsajnálat nélkül szólt 

szenvedéséről. Ez a stílusban is megjelenő bölcsesség a megélt és megértett 

dolgok egységét fejezte ki. Az író nem próbálta elhitetni velünk, hogy felü-

lemelkedett a vele történteken, a kisregény alaptörténete enélkül is felka-

varó. A szenvedésnek is van pozitív hozadéka: amikor mindent újraértékel 

az ember, az alapvető értékek tisztán tündökölhetnek. 
 

Különleges és hasonló a két mű tér- és időjátéka: kezdetben a tér tágassá-

ga jellemző mind a kettőre, ez a cselekmény során a Déry műben leszűkült, 

mert ott a lelki történések értékelődtek fel, Lengyel Józsefnél pedig kitá-

gult. Idő szempontjából mindkét alkotás egyetlen kis részt emel ki a vég-

telenből, de Dérynél állandó utalás történik a múltra és a jövőre, ezzel nála 

végtelenné válik az idő. Mindkettő lineáris szerkezetű, az írók egyformán 

az ok-okozati összefüggésekre építettek, kevés szereplőt mozgattak. Nyel-

vük különlegessége is közös: gyakran használtak hasonlatokat, metafo-

rákat, a reflexiókban filozofikusak, bonyolultabb mondatszerkezetekkel, 

míg a párbeszédek egyszerűek és hétköznapiak. Lengyel művének egyedi 

értékét természetleírásaival növelte, a Déry hangnemében megjelenő irónia 

pedig arányosan keveredik a tragikummal. 
 

A két történet időutazásra csábítja az olvasót, hiszen a közelmúlt törté-

nelmét sajátos szemszögből mutatják be. A kutya hősök ítélete társadal-

milag is igaz, a mellettük megjelenő emberi sorsok ezt példázzák. Lengyel 

József jobban ellenpontozta a főszereplőket, Déry inkább a belső törté-

nésekre figyelt, de mindkét történet hősei képesek voltak az embertelen 

erőkkel szembeni helytállásra. Írójuknak pedig nemcsak joguk, köteles-

ségük is volt megírni a történeteket, melyekben az igazság 

elkötelezettjeiként nem vádoltak, annak megértése és kifejtése vált valódi 

feladatukká. 
 

(2005) 
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Férfiak – női köntösben 

 

A XVIII. században a magyar irodalomban is megjelentek az első író nők 
 
– költők és írók – akik dacolva a rájuk kiosztott szerepekkel a férfiakkal való 

szellemi egyenjogúságra törekedtek. Ha volt mellettük egy férfi, akkor 

sikeresek is lehettek, de a többségnek maradt a hagyományos női terep: a 

család, a konyha, a templom…Ám a nehezebb pálya sem rettenthette el azokat, 

akik erre születettek, s idővel a férfiak is elfogadóbbak lettek a Szép Nem 

csodált, de el nem ismert tehetségeivel. Bizonyára ennek köszönhető, hogy a 

XX. században a férfiak már önmaguk feminin oldalát is bátrabban felvállalták. 

Nem egyszerűen csak írtak a nőkről, mint tette azt Tolsztoj, vagy Flaubert, 

hanem azt vállalták magukra, hogy nőként írjanak nőkről. Ignotus nyitotta a 

sort Emma néven a Nyugatban megjelenő írásaival, majd Weöres Sándor 

megteremtette Lónyay Erzsébetet, aztán sorjáztak a többiek: Esterházy Péter 

Csokonai Lilije, Dobai Péter Dukai Takách Juditja, Parti Nagy Lajos 

Sárbogárdi Jolánja. Ezek igazán nem is illenek egy sorba, hiszen csak 

archaikus nyelvük az, ami összekapcsolta őket, mert a maga nemében 

mindegyik egyedi kísérlet. Természetes, hogy az 1970-es években nálunk is 

megszülető feminista kritika ízekre szedte ezeket az alkotásokat, nem figyeltek 

sajátos értékeikre. Pedig figyelemre méltó könyvek születtek, bizonyíthatóan…. 

 

 

1. Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk (1987.) 

 

Weöres Sándor Psyche-je után mintegy negyedszázaddal jelent meg a 

következő nyelvi kísérlet: a Csokonai Lili könyv is archaizálás, az is az 

én-elbeszélő életrajza, amiben az író egy egész korszak stílusát mutatta 

meg, s annak is nő lett a főhőse. De az 1980-as évek is másfélék voltak: 

ez a Kádár-rendszer vége, amikor Magyarországot szabadabb légkör és 

szabadabb közhangulat jellemezte. Csokonai Lili nevét 1986. karácso- 
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nyáig nem hallotta senki, ekkor jelent meg az Élet és Irodalom ünnepi 

számában egy részlet a kisregényből. Izgatott találgatások kezdődtek: létező 

személy-e vagy valamely ismert író húzódik meg az írói álnév mögött?! Az 

a fiatal lány, aki egyes szám első személyben mondta el kurta, de annál 

hányatottabb lánykorát, huszonéves, tanulatlan takarítónőnek mondta magát, 

ugyanakkor tragikusan szép históriáját a XVI.,XVII. század nyelvén 

mesélte el, amire csak nagy műveltségű ember képes. A könyvhétre 

megjelenő könyv hátsó borítóján egy fiatal lány képe nézett szembe az 

olvasóval, azt a látszatot keltve, hogy új író mutatkozott be. De aztán három 

hét alatt – a stilisztikai jellemzők alapján – a titok kiderült, így hát 

Esterházy Péter (1950-) maga leplezte le magát az Élet és Irodalom júliusi 

számában, de ettől láthatóan nem volt boldog: 

 
Tudom, van, akinek mindez nagy csalódást jelent, hisz azt gondol-

hatta egy ideig, hogy akkor most itt van egy tündöklő és vagány és 

kiszámíthatatlan, húszéves, szépséges nő, aki így meg úgy, ezt meg 

azt, – s ehelyett kiderül: látják, mi derül ki. Önzőn osztozom ezen 

olvasók érzéseiben: nekem is kevesebb maradt így... 

 
Egy történelmi család sarjaként született Esterházy Péter olyan író, aki 

megújította a magyar irodalmat. Regényei vitára késztetik híveit és rajon-

góit egyaránt, az utóbbi időben egy családi tragédia révén – istenített apjá-

ról kiderült ügynök múltja – ő tanítja toleranciára olvasóit. De ez a könyve 

önfeledt játék: stilisztikailag és emberileg egyaránt.  

Weöres után egy újabb férfi öltötte magára a fiktív nőíró maszkját, 

Esterházy szerepjátszása azonban sok ponton tér el attól. Psyche mimikrije 

tökéletes volt, nála a fikció és a dokumentáció tökéletesen egybeolvadt, 

versei akár eredeti reformkori versek is lehetnének. Csokonai Lili apokrif 

nyelve révén hangsúlyozottan 
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irodalmi teremtmény, nem is leplezett hamisítvány. Esterházy ismerte 

Mallarmé gondolatát: a világon minden avégből létezik, hogy könyv 

váljék belőle. Elbeszélt hát egy kitalált történetet, amiben a regényíró 

dolgokban jártas, keserű, csalódott ember bizonyította a Wittgensteintől 

megtanultakat: az tud beszélni, aki reménykedni is tud, s viszont... 
 

Már a finomkodó, kecsteljes szerzői név is telitalálat: Csokonai és Lilla – aki 

maga is metafora lett – nem létező gyermeke ő, a nevében hordja sorsát. Lilla 

becéző változatát Csokonai is használta így, és ő is elfutott kedvesétől, mint 

ahogyan Kéri Márton megfutamoda a végzetes baleset után – igaz, másféle 

okok miatt. S miért 17 hattyú? – mert a 17 egyszerre prímszám (pedig az volna, 

az mi csak őmagával és eggyel vón osztható) és profanizált szent szám a 

középkori számmisztika szerint. De Esterházy nem a számokkal leírható 

Világrend iránti tiszteletet fejezte ki általa, varázsigévé, bűvös dallá emelte a 

szöveget. A bűvös dal a hattyú dala: ennek a repedt fazék hangú madárnak a 

halál előtti megszólalása feledhetetlen, ami a költői búcsú jelképévé vált. 

Csokonai versében is Száll a hattyú…., de nem bibliai képként, mert Youngtól 
 
vette át. Ezt az idézős, manipulatív játékot Esterházy is szerette: így ékelődött a 

17 hattyú Csokonai Lili élete és halála közé, s lett egyszerre kifejezője élet 

utáni vágyának és halálfélelmének. Imre László még azt is tudni vélte, hogy 

más mitológia szerint a hattyú a szerelem varázslatos tavának hírnöke is, így 

hát a Kérivel töltött órák mámorát is ez a madár őrizte. De a lány iszonyú 

sorsáért nem nyerte el Isten kegyelmét, mint a bibliai Jób, csak az utolsó 

sorokban derengett fel előtte valami: Isa por és chomu az emberi lét... 

 

És akkor az Égbül – nem való hát, hogy üres, egyedül az 

Istené a dicsőség – eső helyett, hó helyett, jég helyett, lusta 

ünnepélyességgel por kezd szitálni... 

 
A múlt borzalma és az előtte álló jövő üressége rádöbbentette Csokonai 

Lilit a hiányra, ami nélkül eddig élt, de helyzete elérhetetlen messzeségbe 
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távolította tőle az enyhületet: Soli Deo Gloria, in Summa: se előre nem birok 

nézni, se hátra. De Csokonai Lili akár mint képzelt irodalmi alak, akár mint 

életét megvalló tehetséges írónő éppen olyan reális, mint Psyche, vagy talán 

még reálisabb: amit elmondott magáról, az egy hétköznapi banális történet. A 

vékonyka kötet 17 fejezete egy árván maradt, félig paraszti, félig proletár sorból 

származó lány mostoha sorsáról, érzéki kalandjairól, és tragikus közlekedési 

kalanddal végződő szerelméről számol be. A 17 hattyúban konkrét és absztrakt 

életsors fogalmazódott meg: a Curruculumvitaehattyú, az Édesanyámhattyú, 

vagy az Édesapámhattyú konkrétságát a Szüzességhattyú, vagy a Vágyhattyú 

elvontsága egészíti ki, de a Volkswagenhattyúban mind a kettő egyidejűleg 

jelent meg. A regény leghosszabb fejezete az Invertárhattyú, mely 

alapgondolatában hordja a lány igazi tragédiáját: Egy tetemöm van… a lány 

egyetlen vagyona a teste, ami a baleset következtében egyszerre élő és halott. 
 

A lány történetét persze nem lehet lineárisan, cselekményszerűen 

megtalálni a könyv lapjain, ez bizony Esterházy regény, mely apró jele-

nettöredékek, kommentárok, reflexiók, képzettársítások csapongó me-

netét követi, és a végkifejletben bontotta ki az egészet. A regény kiindu-

lópontja a beteljesült tragédia: 

 

Én, Csokonai Lili löttem e nyivvel tellyes világra… 

Nagyságos szegin Kéri Márton uram ennenmozgó ördög-

hintaja (Volks wagen) megiramodván nekicsapódék egy 

felette zömök tölgynek, én egyben madárként repülék, 

majd nehéz kőként hullék, neki baja semmi történt… 

 
Nős újságíró szerelme kocsijával egy fának rohant, a férfinak haja szála 

sem görbült meg, de neki tőből amputálni kellett mind a két lábát. Ezzel 

olyan játéktérbe került, ahol a test és a lélek szabadsága és rabsága, az 

élvezetvágy és a lemondás kettőssége egyféle egyetemességet sugall. A 

tolószékben emlékező fiatal lányt két dolog is emlékezetessé teszi: 
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az egyik ez az archaikus szép nyelv, ami a mai ember számára különleges 

élmény, a másik meg Esterházy bámulatos beleélő képessége, ahogyan az 

egyszerű történetet profán kálváriává magasztosította. A történet olvasható 

erkölcsnemesítő tanmeseként és neonaturalista csiklandós storyként is, mert 

mind a kettő: kiegészítik, magyarázzák és elhitetik egymást. De a morális 

tétel kiemelte a könyvet az obszcenitások közül, az alantas hanghordozás 

pedig megóvta attól, hogy túlságosan didaktikussá váljon. 
 

Csokonai Lili tanulatlansága, megnyomorítottsága ellenére szuverén lény, 

szabad ember, tündöklő, vagány, kiszámíthatatlan. Élete tragikusan indult: szü-

letésekor meghalt édesanyja, édesapja pedig öngyilkos lett, amikor 7 éves volt. 

Árvasága, kallódása, kiszolgáltatottsága már önmagában is jó téma, ami Es-

terházy játékos és magával ragadó ábrázolásmódjával szemük előtt formálódik 

egésszé. Csokonai Lilinek alapélménye és egyetlen kincse a teste, az vált határ-

talan gyönyörök és a korlátozottság forrásává. Számára azonban a szerelem 

szentség volt, ennek a profán amor sanctusnak jelképe a régi magyar nyelvhez 

kötődő káprázat útján megidézett hattyú, melyet mitikus szálak fűznek a ha-

lálhoz. Csokonai Lili a szerelemben nemcsak a test gyönyöreit élte át, hanem 

annak mulandóságát is. De mert a baleset következtében egyetlen értékét 

vesztette el, így válhatott a kisregény a szerelem és a halál könyvévé. 
 

A regény műfajilag a memoárirodalomhoz, nyelvileg az önvallomásokhoz 

kapcsolódik, melyet a modern naplóírásra emlékeztető narráció kapcsol egybe. 

Azzal, hogy a XVII. század nyelvén szólalt meg egy XX. századi személy, a 

nyelv és a valóság között feszülő ellentétet is bemutatja. Esterházy jól ismeri a 

magyar irodalmat, mesteri az utánzóképessége, kedveli az intertextualitást: 

Bethlen Kata, Bethlen Miklós, Kemény János önéletírásából, Pázmány Péter 

prédikációjából, Nyéki Vörös Mátyás verseiből illeszt be részleteket. Ezekkel 

olyan nyelvi valóságot teremtett, mely létezhetne, ha a magyar nyelv 

ösztönösen fejlődött volna Pázmány Pétertől napjainkig, ha nem lett volna 

nyelvújítás, nem jöttek volna jövevényszavak, vagy neologizmusok. Ezzel a 

teremtett XVII. századi nyelvvel emelte ki tárgyát a közhelyszerűségből, 
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a mindennapiság szférájából, ám a feminista kritika egyik jeles alakja, Jolanta 

Jestrebska ebbe kötött bele. Azt állította, hogy az író szellemes ötletének egy 

filosztréfa lett az eredménye: a nyelvi virtuozitás öncélú játékká vált, mert a 

szöveg ellentmond neki. Azt azért még ő is kénytelen volt elismerni, hogy a 

barokk stílus nyelvi fordulatainak ereje ebben a könyvben is érvényesült, 

amikor Esterházy ilyen mondatokat írt le: meghótt nyüvek prédája az ember – 

vagy: belém szivárkodik a savanó büzü öregség… 

De mert Esterházy könyv, nem egyszerű olvasmány, legalább kétszer 

kell elolvasni: először egyvégtében, belefeledkezve, a történet kedvéért, 

másodjára lassabban, ízlelgetve sajátos nyelvezetét és a bujkáló, képzett 

matematikus írót keresve. Ez nemcsak a prímszámokból derült ki, ha-

nem a Bólyaira való utalásból is: 

 
Denique az őrült matematikussal a végtelenbe találkozánk hű paralleljeivel, 

ha mint voluptásba hóttunk vólna bele, Johannes Bólyaival, appendixül… 

 
Ez a szövegrészlet azokra a rejtett utalásokra is jó példa, melyet a figyel-

mes (és kellően művelt) olvasó a művet olvasva megfejthet. Itt pl. azt, hogy 

Bólyai János a nem euklideszi geometria tételeit az Appendixben fejtette ki. 

De ez a tudás Lilivel összeegyeztethetetlen volna, ha nem lenne irodalmi 

teremtmény. A sziporkázó nyelvi ötletekből is ragadjunk ki néhányat: a 

Volkswagen mint ennenmozgó ördöghintó, vagy a Polski Fiat mint poják 

fiat, vagy a repülő acélparipa. A mai élethelyzet és a régies beszédmód 

keverése sajátos humort kölcsönzött a könyvnek, a kedvencem ez volt: 

 
irdatlan gyehennás keleti német demokratikus vekkerem, melly mint böhöm 

indignált bakmacska trónol vala foszforeszkáló ződ lidérc szemekkel az 

éjjeli szekrényen, cseregni azon sátáni neszekkel a kiktül bármi Istenfélő 

teremtmények szíve összemegy, eszébe vöszi bűnjeleit és porszem voltát, s 

alitja, váratlan nyugalommal, hogy most akkor hát ultima hora... 
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Mindezek miatt nem szabad ezeket a nyelvi kísérleteket egymással sem ösz-

szehasonlítani, önmagukkal kell mérni, hiszen volt egy ötletük, amit megvalósí-

tottak, ami az olvasót is elkápráztatja, ha kellően rá tud hangolódni. Esterházy a 

művészet és a lét, a valóság és a fikció határán mozog, s így válhat műve az ösz-

szebékíthetetlen összebékítések könyvévé. Egy igazi pogány sorstragédia evangéliu-

mi megformálásával, egy banális történet sorssá emelésével mitológiát teremtett az 

író. Igaz, egy valóban létező Csokonai Lili aligha értené meg Esterházy könyvét, de 

ne feledjük, Arany sem merte felolvasni a Toldit Nagyszalontán… 
 

A könyv igazi kincse a régies nyelv, és a vele megidézett régi magyar iro-

dalom. Aki tisztelet érez a régi virágénekek, széphistóriák, szerelmes levelek, 

történelmi krónikák, önéletírások iránt, az megérti Csokonai Lili hétköznapi 

legendáját. Legszebbek lírai vallomásai, mint pl. ahol az apjához fűződő kap-

csolatáról írt, amelynek akkor Esterházy életében is nagy aktualitása volt: 

 
Melly erősen szenvede! Melly sokfélét láta! Vala bestye magasban, 

és vala bestye mélyben! És most melly kicsinykedve kéri azt 

számon a világtúl! Melly igen érthető! Melly igen emberi! Hogy 

akkor hát mégis nem heába fojtogatta vón őtet a vad üdő? 

 

Csokonai Lili valójában nem egy külvárosi lakótelep lakója, hanem 

egy irodalmi teremtmény, aki a magyar irodalom összes nagyjával 

lefeküdt, az egész arcképcsarnokkal, aki már-már vallásos megrendülése 

idején Pázmány Péterhez fohászkodott: 

 

Az egyedüli végem vala, hogy bódog akarnék lenni, nem szaggaték 

másra. Rendben, szépen élni. Ha mint felettébb valóm, ennek átel-

lenében , ehelyt huzonost rombolok, suvadva egyberomlanak nyo-

momban minden állatok. Bévül, legbévül, ottan kívánnék leni akar 

szerzetes, egészlen, ünként, lassan, megvonszva magam, erőnyesen, 

tudva, mi volna jó meg mi volna rossz….jónál es jobb Uram, 

dücsősé-ges kardinális Péter, járj közbe éretem erősen Istenednél…



Esterházy ebben a könyvében nem vett át annyi részletet magától és mások-

tól, ahogy szokta. A tizenhét hattyúban ott van a valóságos élet és a valóságos 

irodalom mellett a megcsinált élet: Csokonai Lili, aki az élet és irodalom meg-

feleltetésének egyszerre igenlő és tagadó jele. Mert nemcsak Esterházy olvadt 

bele Csokonai Lilibe, hanem Csokonai Lili is Esterházyba, ezzel tette igazi 

szellemi kihívássá könyvét. Számomra kulcsregénnyé vált ez a könyv: felfedte 

Esterházy írói lényegét, és olyan felfedezésekhez juttatott el, amelyek nemcsak 

elgondolkodtattak, de – bármily furcsa is – megszépítették az életemet. 

 
 
 
2. Dobai Péter: Versek egy elnémult klavirra (2002.) 

 

Dukai Takách Judit (1795-1836) az első közismert poétria volt, nemcsak a 

Göcseji Helikon résztvevője, Malvina néven kéziratban forogtak versei. 

Amikor ő élt, nőként alkotni már mást jelentett, mint Molnár Borbála idején. 

Magyarország kulturáltabb felén, Kemenesalján született, kisnemesi családból, 

édesanyja muzsai Vittnyédi Terézia, édesapja Dukai Takách József, Berzsenyi 

feleségének a fivére volt, így hát 4 éves korától a költő környezetében élt. Neki 

már természetes volt, hogy írni és olvasni tanuljon. Róla jegyezték fel a Molnár 

Borbála történet ellentetjét: amikor kiderült, hogy önszorgalomból megtanult 

írni, édesapja előtt térden állva esküdözött, hogy nem fogja többé a betűket 

gyakorolni. De apja nem volt parnói Molnár István, lányát nem tiltotta el a 

betűktől, hanem Sopronba küldte, hogy tanuljon: nyelvet, zenét, és háztartási 

ismereteket, ahogyan az egy lányhoz illik. Itt találkozott az irodalommal is: a 

kortárs osztrák költőket hamarabb megismerte, mint a hazaiakat, de aztán 

azokkal is barátságot kötött. 
 

Édesanyja betegsége miatt egy időre haza kellett térnie, s anyja be-

tegágyánál született meg első verse, amikor megérintette az elmúlás. 

Visszatérve Sopronba, nemcsak apja, a körülötte élő férfiak is lelkesen 

támogatták költői kibontakozását: Berzsenyi rokonként terjesztette 
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az általa Dudinak becézett lány költői hírét, Döbrentei és a fiatal Wes-

selényi meglátogatta őt Dukán. Biztatásukra Judit maga jelentkezett egy 

levéllel Kazinczynál, aki megérezte, hogy a lány méltó a tömjénre, s köl-

tővé avatta: Ne rettegje kisasszony azt a vádat, hogy amely leány verset ír, 

nem lehet jó asszonya a háznak, így ítél a közönséges ember. Két korabeli 

ábrázolás is fennmaradt Juditról: a madaras és a hárfás képe. Ez utóbbi kis 

színes miniatűr, arról az Alt-Wien csészéről származik, amelynek 

szervizével megajándékozta Festetics gróf a költőnőt házasságkötésekor, és 

amivel a hírét is terjesztette. Erről a képről a Nyugatban vagy 100 év múlva 

Schöppflin Aladár írta a következőket: 

 

Barna hajú, őzike tekintetű, picike szájú hamvas őszibarack arcú 

lány, görögös piros köpeny van hanyagul átalvetve mélyen 

kivágott fehér empire–ruháján, melynek ujja éppen hogy csak a 

vállat födi el, gömbölyű karja meztelen, apró kis kezei egy hárfa 

húrjain játszanak. Csupa poézis… csupa illat, édesség. 

 

Ezért is lehetett belőle korának vágyott nőideálja. Az utókor férfi kri-

tikusai szerint nem volt jelentős költő, szemére vetik, hogy irodalmi 

sablonok, utánérzések köszönnek vissza verseiben, ami önmagában sem 

lenne kevés, hiszen nem sokan ismerték akkoriban példáit: Kis Jánost, 

Ányos Pált, Virág Benedeket, Horvát Ádámot, nemhogy utánozták vol-

na! Utolsó fennmaradt versében (Az én sorsom) összefoglalta az életét, 

s a mérleg nyelve a meg nem értett asszony boldogtalansága felé hajlott: 

a parlagi nemesi életforma, az asszonyi életvitel, a szellemi ingerek hiá-

nya elnémította a benne szárnyaló költőt. 
 

De ez a különleges költőnő még századok múlva is szíveket késztetett 

dobbantásra: Dobai Péter Versek egy elnémult klavirra nemes és nemzetes 

Dukai Takács Judit késő rokokó és kora biedermeier styljében címmel 2002- 

ben jelentette meg kötetét, amit a helyi könyvtárakban nem találtam meg, 
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csak könyvtárközi kölcsönzés jóvoltából jutottam hozzá a MTA könyvtárá-

ból. De megérte várni rá, mert élvezetes stílusjáték ez a kötet Dukai Takách 

Judit egyik versében megfogalmazott vágyképének megvalósulásaként: 

 

Mi az ember? Egy kinyílt rózsaszál 
 

A viritó kornak tündéres kertjében, 

Addig mosolyog, míg tövisre talál 

’S el hervad életének legszebb idejében. 
 

Majd, ha útjuk lakom mellett mégy el, 
 

Ráismernek sírom mohosult 

kövére, Oda jőnek ’s a barátság emel 
 

Egy DALT MALVINÁNAK EMLÉKEZETÉRE. 
 

Dukai Takách Judit: Az én képem 

 

Ezt az utolsó kérést (amit az idézetben kiemeltem) teljesítette a maga 

módján a késői költőtárs, Dobai Péter. Mindezek miatt nagy várako-

zással kezdtem a Dobai-kötet olvasását, s nem is csalódtam: a legtel-

jesebben ebben mutatkozott meg – az animából igazi animulává válva 
 

– a férfi-költő női oldala, ahogyan azt Hadrianus császár egyik 

versében megfogalmazta: 

 

Animula vagula, blandula 
 

hospes, comesque corporis, 
 

que nunc abilis in loca, 
 

pallidula, rigida, nudula, 
 

nec ut soles dabis locus. 

 

Bocsánat a latinért, de nem találtam meg sehol műfordításban, csak egy 

prózai változatban, ami ráadásul nem is egyezett az én emlékeimmel. (Lel-

kecske, te kis bizonytalan, vak vendége és társa te is a testnek, hova mész most, 
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milyen helyre, te kis sápadt, fázós, meztelen, és nem fogsz többet tréfálkozni?) 

Bennem a kóborka és dévaj animula élt, ilyen értelemben használom tehát a 

hasonlításban…. S ez a latin asszociáció itt egyáltalán nem erőltetett, hiszen a 

Dobai kötetben Pannónia római kori emlékei is ott vannak. 

Azt nem tudom, hogy Dobai Péter Hadriánus sorait ismerte-e, de a 

kötet bravúros költői teljesítmény, szavakkal talán vissza sem adható 

minden rétege, melyek közül azért három szemmel látható. Nemcsak az 

ihletadó Dukai Takách Judit jelent meg a versekben, hanem Dobai Péter 

is, és mögöttük ott volt harmadik rétegként maga a Dunántúl: a pannon 

táj a maga édességével. Olvasás közben időnként erős késztetést 

éreztem arra, hogy vonatra ülve magam is bebarangoljam Kemenesalját, 

a Rába vidékét, a Balaton felvidéket, s ott erősítsem meg a bennem élő 

emlékeket. Hiszen Dobai Péter is ezt tette, amikor barátjánál, az azóta 

már néhai Simonffy András költőnél időzött, aki a dukai udvarházban 

élt visszavonultan. 
 

Dobai nemcsak a költőnő verseivel ismerkedett meg, bejárta azokat a 

helyszíneket, ahol az immár elfeledett, de a maga korában nagy isme-

retségnek örvendő reformkori költőnő élt hajdanán, és különleges beleérző 

képességével megjelenítette őt. Természetesen nem a verseit írta meg újból, 

bár azokból idézett: hol mottóként, hol belső idézetként építette a maga 

szövegébe. Szavat, sorait, hangulatait vette át, amiben megmaradt a költőnő 

személyisége, de aki mindezeket egységbe vonta, az a férfi költő maga. 

Mély empátiával megérezte az asszonyi sors kiszolgáltatottságát, s kedves 

hajó-képével pontosan rögzítette a femina-fátumot: 

 

Sajnos, a sors énnékem szoknyát, 

mellyrevalót Kontyot, loknit adott…. 
 

Szálmagamban vitorlát nem bonthatok, 
 

Hiába választok hajót, egyedül ki nem futhatok! 
 

Judit hajnali óhaja a keszthelyi öbölben 
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Sokrétegű költői játék ez, hiszen Dobai nemcsak Dukai Takách Juditot, 

hanem a göcseji helikoni kör tagjait is újrateremtette leveleikkel. A korabeli 

rokokó és bydermeier stylből nem is esett ki imitációjában, de a megverselt 

gondolkodásmódból néha – értelemszerűen – igen, mert csak így kerülhetett 

bele ő maga. Dobai Péter a XIX. századeleji magyar világot elevenítette meg 

verseiben, amiben megjelent Dukai Takách Judit delejező szépségével, min-

denkit lefegyverző egyéniségével, miközben felidéződtek a füredi Anna bálok, 

a keszthelyi és göcseji Helikonok, a korabeli férfiak és nők. A kötet különle-

gessége ez az egybejátszás, mely azt erősítette meg, hogy lelkünk, személyisé-

günk feminin és maszkulin oldala mennyire egybetartozik. Dobai Judit-versei 

éppen olyan személyes és nyílt önvallomások, mint amilyenek Dukai Takách 

Judit versei voltak, átiratában jól megfért egymással az érzelmi azonosulásban 

lévő két költő. A finom áthallások révén kiegészítette egymást a két világ. Ez is 

azt jelezte számomra, hogy nem sok változott az elmúlt évszázadok alatt sem a 

női sorsban, sem pedig a mindennapokban. Feltehetően ezt maga Dobai is 

felismerte, hiszen még a kötet megjelenése előtt az egyik darabot a Népsza-

badságban Finta Évának, költő-társának ajánlotta, még ha ezt az ajánlást a kö-

tetből ki is kellett hagynia, nehogy megtörje vele a versek egységes ívét. 

 
Hát ilyenek a férfiak, amikor női köntösbe bújnak! Bár a női kritikusok számon 

kértek rajtuk olyan elemeket, amelyek nélkül nők nem létezhetnek: mosás, főzés, stb. De 

ez nem érinti igazán könyveiket, melyekben mind a ketten bámulatos beleérző 

képességgel rendelkeznek. Dobai animusa mégis erőteljesebb lett, mint ahogyan azt 

vártam volna, csak ennek köszönhető, hogy abból a bukolikus világból fülledtebb vi-

lágot teremtett. Erőteljes ugyanis a kötet erotikus vonulata, ugyanúgy, mint Weöres 

Psychejében, vagy Esterházy Péter Csokonai Lilijében, ami talán nem is annyira a 

XVIII. - XIX. század, mint inkább a XX. század sajátja. De az is lehet, hogy vénségemre 

csak én lettem ilyen fabugyi, ahogyan első tanítványaim ezt a jelenséget megnevezték. 

Mindezek ellenére nagy élményem volt ez a két átváltozás, irigykedtem is, mert úgy 

sejtem, ezeket megírni a befogadó olvasásnál is nagyobb élmény lehetett. 
 

(2010.)



A magyar líra megújulásának 

különleges lehetőségei 

 

 

1. Orbán Ottó: A keljföljancsi jegyese című kötetéről 

 

Orbán Ottónak (1936-2002) egész életében létszükséglete volt a költészet: az 

aszfalton termett kissrácnak csakúgy, mint a kissé kövérkés kétgyermekes 

családapának…, az őszülő kalandornak, vagy egy családjáért dolgozó józan 

felnőttnek…Csodagyerekként született Budapesten, 1945-ben apját a nyilasok 

megölték, emiatt a Sztehlo-féle otthonba került, ahol unokabátyja, Rákosi 

Zoltán nevelősködött. Az ő ösztönzésére – pszichológiai kezelés alanyaként – 

kezdett el verset írni. Ezeknek olyan sikerük volt, hogy nemcsak a rádióban, 

hanem az egyetemi bölcsészkar stílusgyakorlatain is bemutatták. Szörnyű 

gyermekkora, a háború, az üldöztetés, az árvaság lett korai költészetének fő 

témája. Középiskolásként – Nemes Nagy Ágnes tanítványaként – már újságot 

szerkesztett, és az Újhold nemzedékével került kapcsolatba. 1954 és 1959 

között az ELTE hallgatója, de tanulmányait nem zárta le diplomával, 1960-tól 

írásaiból élt. A Kortársnál és az Élet és Irodalomnál volt rovatvezető, 

vendégtanárként megjárta Amerikát, költői konferenciára eljutott Indiába, 

Koreába, melyekről lebilincselő útikönyvet is írt. Az 1980-as években 

alattomos betegség támadta meg, ezzel való viaskodása – Somlyó György 

szerint egyéni szabadságharca – közben is állandóan dolgozott. Az 1990-es 

években megújította költészetét, amivel a magyar irodalom számára is új 

nyomvonalat jelölt ki. A rendszerváltás idején ő volt a magyar PEN-CLUB 

elnöke. Több mint 20 kötetet jelentetett meg költőként, műfordítóként, 

esszéíróként, melyekért sokféle elismerésben részesült: József Attila díjat 

kétszer is kapott (1973, 1985), de Graves-, Déry-, Radnóti-, Weöres díjat is 

elnyerte, a Soros Alapítvány irodalmi és életmű díját egyaránt birtokolta, 1992-

ben pedig Kossuth díjat kapott. 
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Tagja volt a Széchenyi Irodalmi Akadémiának, a Művészeti Akadémiá-

nak, írásai a Digitális Akadémián az interneten is olvashatók. 
 

Költői pályája a modern formák jegyében indult, az Újhold-líra és József 

Attila kései költészetének hatására próbált eltávolodni a metaforikus 

nyelvtől. Az 1976-os Távlat a történethez című kötetével költészete új 

fordulatot vett, melyben köznyelvi hangütéssel, ironikus ellentétezéssel az 

érték hiteles továbbvitelére törekedett. Az 1970-es évektől azzal lépett a 

jelentős alkotók sorába, hogy egészen új választ adott a hagyomány 

elsajátíthatóságának kérdésére. Tájékozott, művelt költő volt – amit 

diploma hiányában kissé kajánkodva viselt – de ennek látszatát is elkerüli, 

játékos hivatkozásokba csomagolja, amit tud. Imitációi és evokációi őrzik 

tudását, anyanyelvbe kötöttségét, hagyományőrzését. Önéletrajzi 

vonatkozású versbeszédében személyes hangú a lírája, ádáz szemtanúként a 

megszenvedett élet hitelével mindent tüzetes és részletes tanúvallomásként 

rögzített. Tárgyias én-lírája néha annyira kötődik egy-egy alkalomhoz, 

hogy akár naplóként is olvasható a modern ember állapotáról. De közben 

játszik, mások bőrébe bújik, akiknek egy-egy sorát, stílusát is elorozza, 

beragasztja verseibe. Alig van olyan XX. századi irányzat, melyet ne 

próbált volna ki, de mindezek mögött ott van az az egyedi, senki mással 

össze nem téveszthető Orbán Ottó is. Az avantgárd vad ihletésétől 

megszállottan ma is számon kéri az életen a költészet jelenlétét, azzal a 

maga feltalálta gazdag, színpompás, játékosan gazdag költői nyelvvel, 

amely minden fordulatával a magyar nyelv gazdag kincstárának a 

kifejeződése. 
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Többnyire önarcképverseket ír, egész figuráját mozgatva teremti meg ver-

seinek senki mással össze nem téveszthető költői énjét: a kozmikus gavallér, a 

keljföljancsi jegyese, vagy a kocsmában mélázó vén kalóz önmaga folyamatos 

újrarajzolása. Remek önmetaforák ezek: valaki olyan beszél a versekben, aki 

nem óhajtja saját sorsát mások számára érvényes, kötelező példává általáno-

sítani, s aki nem kíván mások fölé nőni, szoborrá merevülni. A morális ember 

(homo morális) költői megszólalásai ezek, aki leszállítja a költői figurát a 

magas szférából a groteszk keretei közé, amivel egyszerre tud szólni magas 

méltóságban és esendőn, s bebizonyítja, hogy a hagyományos struktúrák 

szétzúzása nélkül is lehet modern költészetet teremteni. 

Költészetének igazi fordulatát a nyíltan imitációs költészet feltámasztása 

hozta meg számára. Első szinten költői alakoskodás az, amikor kipróbálja, 

milyen az, ha Orbán Ottó Balassi módján fohászkodik, Epilogust ír, mint 

Arany János, hódol Kassáknak, bemutatná(m) Apollinaire-urat…, azaz 

játékosan vagy komolyan szólal meg más modorában, miközben maga 

hangját is megőrzi. Második szinten aztán ennél többről van szó: a költői 

hagyomány vállalásáról, továbbviteléről. Ennek a hagyománynak a nyelv az 

alapja, annak mozgósítása, életben tartása jelenti a költészet természetes és 

folyamatos létét.  

A klasszikusok elegáns imitációjával azt mutatja meg, hogy más 

személyiséggel, más körülmények között ő ugyanazt akarja megírni, amit a 

régi nagyok egyszer már megteremtettek. Mivel más világot élünk, ugyanaz 

nem lehet ugyanúgy kifejezni, de legalább emlékeztessük magunkat és 

másokat a vállalkozás megszakíthatatlanságára. Az imitációk nyelvi 

bravúrja a stílusszintek gátlástalan keveréséből származik: egyazon 

pillantással fogja át a mindennapi nyelvhasználat széles skáláját és a 

hagyomány által szentesített költői nyelv kincstárát. Nem idézeteket 

olvasunk nála, hanem felidézéseket, melyek elénk varázsolják eleven és 

működő valóságként a költészet mai létmódját is. 
 

A Századvég Kiadó 1992-ben adta ki 12. kötetét A keljföljancsi jegye-

sét, ami 48 lírai és prózaverset foglalt magába. Pontosan megkomponált 
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kötet nyitó- és záró verssel, kötetcíme – mely költői önmetafora – a Ka-

bala című vers egyik strófájából származik: 

 

55 éves lettem 91-ben, 
 

Versem a keljföljancsival jár jegyben…. 

 

Amúgy meg csak O. előttem, O. utánam 

A nevemet is: O.O. a porban találtam. 

 
Ez a verse játék a számokkal: 11. – 22. – 33. – 44. – 55. életévét kapcsolja 

egybe a történelemmel. A porban kezdődő és porban végződő élet uralhatat-

lansága köti egymással össze az egyes pontokat, s a felülkerekedés lehetetlen-

ségét a versekben is ábrázolt betegség bizonyítja.  

Ezt a személyes élettörténetet tágítja ki a nyitóverssel: A birodalom 

alkonya-val, ami eseménytörténetként, a Szovjetunió széthullásaként is 

felfogható, de általános jelentésében a réginek az újba történő átfordulása az, 

ami számvetésre készteti: 

 

Egész életemben süllyedő korszakból beszéltem kifelé. 
 

Minden cselekedetemet tagadni akartam, 
 

és minden cselekedetem az ő tükre volt. 

 

Az emberi állapotokról szóló prózaversében a fiatalságtól az öregségig, a 

meggondolatlan beszédtől a csendig haladó folyamat végpontjára a műfogsor 

csattogtatását helyezi, megbillentve ezzel a beteljesedés klasszikus sémáját. De 

ez a logika is alkalmas a saját életút egyes fázisainak elemzésére, még ha az ő 

áttekintését az Elefántcsorda hangja szabja meg: HALÁL! HA-LÁL! HALÁL! 

– hogy ezzel a barátkozó gesztussal a lomtárba, a használhatatlan kacatok közé 

süllyessze azt. Végérvényesen persze nem tudja, mert minden erre 

figyelmezteti: hajdani tanára Nemes Nagy Ágnes költő a sírig, mégsem lehetett 

ott a temetésén, mert ebben betegsége megakadályozta. 
 

331 



Ez az alkalom szüli a végszó kimondásának kényszerét: Arany azonos 

című művének verstani jellemzőit ismétli a távlatból visszatekintő köl-

tői én. Az események, szándékok, lehetőségek ismétlődésére ráeszmélve 

jelenti ki: 

 

Unlak Föld és a panaszdal 
 

még betegen sem vigasztal, 
 

csak a nyelv az, 
 

amit beszélője élvez. 
 

Arany János aranypénze, 
 

melyet nem váltottam rézre, 
 

de megőrzök, 
 

míg a gyönyörtől lúdbőrzök. 

 

Mert mint rokkantat a gyógyvíz, 
 

ő is simogat és őriz, 
 

s majd ha voltam, 
fölkelt és sétáltat holtan.  

Epilogus 
 

Ezt a verset aztán ellenpontozza: gospelt ír a Wordlnet hírkínálatából, 

Bach a fúga művészete című zeneművéből Weöres Sándornak készít 

emlékbukfencet, s az Ady versből levél lesz a Wimbledonban élő Határ 

Győzőhöz Üdvözlet a győzőnek címmel.. 
 

Költői pályájának elindulását unokabátyjának köszönhette, aki ki-

találta a háborús árvák számára azt a különös pszichoanalízist, amely-

ben a versírás volt a terápia: kibeszéltette a gyerekekkel a léleknyomo-

rító élményeket azzal, hogy felszabadította a bennük lévő természetes és 

primitív költői hajlamot. A kísérletben résztvevők közül csak Orbán 

Ottó vált költővé, természetes, hogy kötetében emlékezett rokonára és 

mesterére: az Unokabátyja szellemét idézi versével. De Orbán kötete 
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nemcsak ilyen fennkölt tárggyal foglalkozik, hulladékból is képes verset 

építeni. A nagy bummtól a nagy reccsig tart, mi az? című verse – me-

lyet a gazdasági szerkezetnek ajánlott! – a világ kezdetét és végét 

leegyszerűsítő köznyelvi klisével szól a körülötte lévő világról. Akkor 

írja, amikor a költészet egyre reménytelenebbé vált, mert a költő és a 

közönség messze került egymástól: 

 

Versekre pazaroltam az életemet egy oly korban, 
 

amely az export-import bűvöletében élt, és 

könnyezni is csak eladatlan készletek láttán tudott. 

 

Tisztában volt azzal, hogy kortársi vakság egy József Attilát is kelle-

metlen fráterré tehet, erős halhatatlansági tudat kell ahhoz, hogy ezt a 

statisztikai szemléletet egy érzékeny személyiség elviselhesse. De költői 

létében is veszélyeztetve érezte magát, amikor az Új Írás című irodalmi 

havi lap megszűnt. A Tordal az Új Írás temetésére című verse 

groteszk ellentétezés: a szerkesztőként ott működő Juhász Ferenc Rezi 

bordalát – verstani hűséggel – parafrazeálta versében: A szövegköztiség 

a bordal-tordal éles ellentététől nyeri a maga energiáit, s a 

groteszk hatás záloga a szárnyalás-szarnyalás 

szópár. Ez a magán-hangzók közötti kis eltérés érezteti 

azt a szakadékot, amely a megidézett 
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Juhász Ferenc 

 

Orbán Ottó 



vers és Orbán által fontosnak tartott folyóirat megszüntetése között hu-

zódik. Így a vers nem paródia, hanem kontrafaktum: a szatíra nem a 

verselőzmény felé, hanem a versben megragadott tényre irányul. 
 

Orbán ebben a kötetében a modern törekvéseket is ironikus fénnyel 

láttatja. Nem mintha meg akarná tagadni indulását, csak arra figyelmez-

tet ezzel, hogy a XX. századi történelmi folyamat súlyos következmé-

nyekkel járt a nyelvhasználat terén, az egyedi jelenségeket emiatt nem 

lehet olyan határozottan besorolni az általánosba: 

 
Ha a szó jelentése összefüggne még és az utópiától berugott 
századunkban nem mondta volna embernek magát a 
tömeggyilkos és az áldozat is. 

 
 

 

A kötet egyetlen szerelmes verse az Egy szép ezüst fejűhöz című. 

Ritka az ilyesféle érzelmesség az Orbán versekben, ezt meghagyta 

magánéleti titkának. Családjáról nem beszél, de a lányainak írt egy-egy 

jól sikerült kötetet Eszter-lánc és Kati-patika címmel, melyekkel a 

gyermekverseket is sikerült megújítania. 
 

József Attila megidézése többször is megtörténik a kötetben. Először 

csak áttételesen a Buborékszonettben, amely az Emberek című 1935-

ös József Attila versből vette a mottóját. A buborék – ez az illanó, de 

belsejében zárt egészet őrző kép – jellegzetes motívuma Orbán Ottónak, 

ebben a versben kettős szerepet kap: a hagyományt és az értéket egya-

ránt megjeleníti, amivel a történelemben megismétlődő emberi állandók 

helyébe a hagyományban lévő lényegek lépnek. Ez teszi lehetővé, hogy 

a József Attila-i sor az Orbán vers befejezésében igenlővé alakul, még 

ha az igenlés tárgya nem is érhető el: 

 

s a rejtjelezett tudás, hogy semmi baj nincs, mert minden 

porszemben egy néma dal van, s a dallam nem változtat szövegén. 
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Mindezt klasszikus szonett formába csomagolja, mely az irodalomtörténeti 

állandóság hordozója, itt pedig hódolat kifejeződése József Attila előtt. Felis-

merése is fontos: az átvehető tradíció a dallamok elsajátításában ragadható meg 
 

– ezzel Orbán a saját alkotói módszerét is leleplezte. Az ezt követő Találkozás egy 

szellemmel című vers is József Attilát idézi – de nem leutánozza, hanem – a költő 

szavaival: utólírja a méltó elődöket és a kortársakat. A kritikus Szakolczay ezt 

nevezte szellemi alagutaknak, melyek a realitásból a sejtelembe visznek és vissza. 

Ezek nélkül nem lenne olyan fontos vers A magyar népdalhoz írott sem: Most, 

mikor sok senki mellén / Ki vagy tűzve, mint a jelvény...sem az, Melyben 

Balassi módján fohászkodik. Ebben az evokációban a lappangó öregség / 

bujkáló betegség állapotában érez rá a levegős szabadság ízére, miközben 

szavakkal és hangulatokkal megidézte Balassit. Az őt is körbevevő széljárta 

tág fényesség azonban arra is ráébresztette: egy rossz kemping-székben ülve 

nem lehet Balassi módjára élni! A vers befejezésében megjelenő Istennel 

kapcsolatos kétségeit még elintézi egy panteisztikus lezárással, hogy majd a 

következő kötetében, a Kocsmában méláz a vén kalózban visszatérjen a 

témához. 

  A Vas István halálára írott verse ennél is bonyolultabb, mert 

sokszoros evokáció: felhasználja benne Vas Istvánnak Szabó Lőrinc halálára 

írott versét, ami magával hozza Kosztolányit és a Halotti beszédet. A Him-

nusz az őszülő földhöz a horatiusi carmen formát idézi fel, mely őrzi az óda 

patetikus fenségét és tárgyiasságát, s ezt kapcsolja össze a dal játékos és sze-

mélyes érzelmességével – hagyomány és újítás így kerül szoros kapcsolatba. 
 

A költő, aki maga is a ritmusok embere, zenész családban élt, s nem véletlen 

hogy a kötet egyes címei zenei hangulatokat asszociálnak: Egy éj a ködös dom-

bon (Egy éj a kopár hegyen - Muszorgszkij), Este az embereknél (Este a széke-

lyeknél – Bartók). Művészettörténeti tájékozottság kell ahhoz, hogy az M.S. 

rövidítés ne csak Marsall Lászlót, hanem a reneszánsz festőt is megidézze, mert a 

poéta doctus Orbán Ottó játékainak igazi értékét ez teljesíti ki igazán. A kötet 
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záró verse az Útkereszteződés Minneápoliszban címet viseli. Minthogy ed-

dig is a személyes élet egyes fordulópontjait ragadta meg, a kötetben benne van 

az életút gondolata is, ahova ebben a versben elérkezünk: a keresztút az élet 

képe, a döntéskényszeré… Ám a verszárlat nem a vég, hanem az életöröm 

kifejeződése, melyet egy kismadár – a költői lét egyik közhelyszerű, Orbán 

által is elfogadott jelképe – énekel a maga dallama és szövege szerint: 

 

Isten, Isten, még ha nem is vagy, szép a világod, 

jó madárnak lenni benne nyáron, olé! 

 
Csak egy magabiztos költő engedheti meg magának, hogy ennyiféle 

hangon énekeljen, hogy ne törődjön szabályokkal. Orbán Ottó nem 

avantgárd, bár volt olyan korszaka, nem posztmodern, bár lírája példatára 

lehetne annak is, nem hagyományosan klasszikus, de annak is mondhatnánk. 

Orbán Ottó csak eltökélten és személyesen költő, de még a 

legszemélyesebb verseinek is kitapintható történelmi közege, személyes 

élménye van, és az olvasót megajándékozza az esztétikai-költői minőségen 

túl a rejtvényfejtés örömével. Határozottan élveztem, hogy a manapság fe-

leslegesnek ítélt tudásom birtokában rájöhettem a versek olyan olvasatára is, 

ami humán műveltség nélkül nem ment volna. 
 

(2005) 
 
 

 

2. ...napszítta sziklánál sütkérezik a magány... 
 

– Bessenyei Nóra posthumus verseskötetéről 

 

I. 
 
Az ember akár akarja, akár nem, körülötte egy idő után a körök összezá-

ródnak: számomra Nóri verseskötete ilyen. Valamikor, 1968 elején aláírtam 

egy kötelezvényt, hogy a születendő Bessenyei Nórának mosni fogom a pe- 
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lenkáit, de közben elkerültem Debrecenből, új életemben saját gyermekeim 

pelenkái játszották a főszerepet, ám a nem teljesített ígéret égetett. Aztán 

amikor 45 év múlva kaptam egy táskányi verset – Nóri költői hagyatékát – 

lehetőség nyílott az elmulasztottak pótlására: a lelki pelenkák kitisztítására. 

Ez a kötet ennek a tragikusan szép és felemelő munkának a gyümölcse. 
 

Első nekifutásként áttekintettem az egészet: a 10 füzetben és a dosszi-

éban kb. 250-300 versre találtam rá, ami a variációkkal és a töredékekkel 

együtt végül megduplázódott. Valójában csak nyolc füzet tartalmazott új 

verseket, hiszen kettőbe az általa időrendbe rendezett, kiválasztott versek 

kerültek: az egyik ajándékként tanárnőjének, a másik talán egy tervezett 

kötet lehetett. A közbeékelt angol és német nyelvű versekkel – nyelvisme-

ret hiányában – nem foglalkoztam, de remélem, feldolgozásuk sem várat 

magára sokáig, mert azok is részei az életműnek. A felmérés után 150 ver-

set választottam ki, majd Kazinczy szellemében szelektáltam – „Tűzbe 

felét…” – és igaza lett a szent öregnek: Nórit valóban várta az Olimposz. 
 

Először ciklusokba rendeztem a kiválasztottakat, ami nem volt nehéz, hi-

szen legalább annyit foglalkozott a világgal, mint önmagával. Végül mégis 

eltekintettem ezektől, mert felismertem: a kiválasztott versek időrendbe állítva 

egyféle lírai monológot adnak: segítségükkel megelevenedhetett a költő.  

A naplóírásból kinövő költészetbe prózai részek is vegyültek, melyeket a 

szerző fontosnak érzett, válogatásába is belevette egyik darabját. Kafkai 

hangulatú, az idővel viaskodó – Felfordult idő című – novella-kísérletével meg 

egyenesen elképesztett, sajnáltam, hogy annak nem találtam folytatására. A 

kötetbe azonban csak versek kerültek, melyeket Nóri 1982 és 1992 között 

szinte öntött magából, néhány vers azon túl született, az utolsó 2006-ban, aztán 

abbahagyta a versírást. Címként  a Napbanéző –t javasoltam, hiszen költőként ő 

is átfestette az igazságot saját írisze színére, de melléteszem másik 

lehetőségként a Ki siratja a boldogságot?  is: ez a kérdés nemcsak végigkísérte 

költői munkásságát, segítségével többféle igazságra is rátalált. 

 
 

337 



II. 

 

1982-ben – 14 évesen – későbbi szófordulata szerint egy várva-várt betegség 

unalmát naplóírással akarta elűzni: tetszetős zöldfedelű kis füzetében bemu-

tatta családját, fényképeket mellékelve még elnézést is kért az utókortól, hogy 

összemaszatolta a lapokat. Hamarosan megszülettek az első versek, melyek 

elvágyódását fejezték ki, de hamar felismerte, hogy az emberiség sorsa a föld-

höz kötött. A baj csak az, hogy 4 milliárd között magányossá válik az egyén: 

 

A nagy tömegben elveszek, elveszek, 
 

Sikítani akarok. 
 

Hogy figyeljetek, nézzetek, értsetek 
 

Ne az számítson, hogy nézek ki kívülről 
 

Hanem hogy mi csillog bent. 
 
 

Miközben így észrevétlenül versbe fordult naplója, felismerte a világ 

betegségét is, amire gyermeki naivitással azonnal felírta a gyógyszert: 

 

Ha a világon minden gyermek, felnőtt 
 

arra gondol öt percen át, 
 

hogy legyen béke, béke, béke, 
 

a Földet nem rázza meg robbanás. 
 

…………………………………………………………….. 
 

Ezért mindenki kiáltson hát: 
 

Békét akar a világ! 
 

S ne daueroltasd a hajad, 
 

miközben emberek pusztulnak, 
 

hanem üvöltsed bele kínodat 
 

öt percig a világba: 
Béke! 

(Ha a világon minden gyermek...)

 
(Csak egy porszem vagyok…) 



 

Ne feledjük, az 1980-as években járunk, amit a világtörténelem a Brezs-

nyev-doktrina és Reagen-féle csillagháborús tervek miatt kis hidegháború 

néven tart számon, saját életünk kerete pedig a Kádár-korszak felpuhult 

diktatúrája volt, melyeket aztán mindenütt követtek a rendszerváltások. 

Nóri nem lehetett átlagos kamasz, érzékeny volt a világ dolgaira, ez tette őt 

költővé. A következő pihenő alatt olvasónaplóvá vált a kis füzet, ahol a 

Csillagok háborújának élményét – és számára fontos mondatait – rögzí-tette, 

hogy a végén természetesen törjön fel belőle a vallomás: 

 

           Benned bízhatok 
 

Ég vándora 
én te vagyok. 

Óda Skywalkerhez 
 

Induláskor nemcsak a háborús fenyegetettség volt a létélménye, kriti-

kával figyelte környezetét: a vikend-házakba kivonuló, műanyag tulipá-

nokkal emlékező, a vasárnapi húsleves-rántotthús ebédekbe menekülő 

kispolgári életformát, amely elől 

 

Én legszívesebben a 
 

lemosóba bújnék 
 

fülbemászók 
 

és egyéb tetvek 
 

kedves társaságában 
 

csurognék… 
 

Otthon 

 

Később ugyanígy támadt azokra, akik elégedettek voltak a Kádár-

rendszer nyújtotta kedvezményekkel: 
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... dallamok hátán örülünk 
 

füleinknek, kenyér és hús láttán 

dicsérjük nedveinket, és szemünk 

fényét cseréljük szép sorokéval…  
Intelem 

 
16 évesen nagyon bátran és tudatosan felvállalta lázadását, amit 

ekkor még ő is csak kamasz-lét részének tartott: 

 

Lázadunk az iskola 
 

a tanárok uralma ellen 
 

…………………………………. 
 

Lázadunk a hétköznapok  
szürke megkötöttsége ellen 

Mást 
 

Már azt is tudta, hogy egyszer én is ők leszek – de nem akart felnőtté 

válni: sem most, sem később, konfliktusainak egyik forrása ez lehetett. 

De a lázadás számára sem jelentett nihilizmust, amivel akkoriban vádol-

ták a fiatalokat, hiszen minden idegszálával az életen csüngött, az von-

zotta, saját kortársait is ennek felfedezésére csábította: 

 

Nincs már miért élned?.... 
 

Hát ezt honnan tudod, ha 
 

még nem élveznél? 
 

Nincs mit élvezned? 
 

Próbáltál már 
 

átnézni a válladon 
 

és csavart dimenziókat 
 

feltérképezni? 

 
(Gondoltál-e arra…) 
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Ha ijesztette is az élet csupa nagybetűivel (Why don’t punks die), 

szemlélete egyre kritikusabbá vált: a felnőttek már elvesztették lelkü-ket, 

őrzik kapuikat, koplaltatják szívüket, és a napok múlása vízkőként 

rakódik agyukra. A tizenhat évesek mindentudásával jelentette ki: 

bennük Egy nagy hit harangzúgása helyett / sok kicsi / csilingel, és nem 

bízott az atyák által felkínált jövőben, mert nem alakíthatnák, csak 

álmodhatnának róla. Tudta azonban, hogy ebben a gyermekszívű 

világban kell élnie, ahol az eszed az egyetlen /ami megmenthet, de nem 

foglalkozott még a jövővel, 

 

mert most 
 

csak forogni akarsz 
 

játékosan, kábultan, 
 

hűvös, tiszta 
 

keringésed ideje 
 

messze van. 
 

Tizenhat éves vagyok 

 

Ebből az attitűdből nőtt ki aztán az a lírai életmű, amelyből nemcsak 

felnőtté válásának folyamata válik nyilvánvalóvá, hanem kritikus szelleme, 

mély gondolkodása, az emberiség és önmaga sorsa miatti aggódása is 

kitetszik. A különböző füzetekben mindenféle színű tollakkal írott, hol jól, 

hol rosszul olvasható versek hangja egyre bátrabb, a lírai én vallomása 

egyre érettebb. 

 Első perctől kezdve rátalált saját versformájára: a gondolatritmus által 

irányított, gyakran megtördelt sorokra, melyekben nem követte a 

klasszikusokat, bár emlegette az ősi műfajokat és az irodalmi toposzokat is 

természetesen használta. Számára a versekben nem a forma, hanem a 

gondolatok kibeszélése volt a fontos, az ihlet percében gát- 
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talanul ömlöttek belőle a sorok: külső késztetését belső sodrása ragadta 

magával, amitől eleinte feltehetően ő is megijedhetett: 

 
 

Hajszol a képzelet 
 

……………………………….. 
 

Lecsapom a tollat. 
Majd szétpattan a fejem…  

Fúj a szél 

 

Hogy verssé váltak, vagy megmaradtak töredéknek, azon múlott, tet-

szettek–e neki?! Ha igen, egy-egy versszakot, szép képet akár panelként is 

működtetett: újabb és újabb szövegkörnyezetbe helyezve kereste számukra 

a megfelelő helyet. Emiatt verseinek több variációja is fennmaradt, és a 

félkész állapotban megmaradtak gondolatisága, képisége is figyelemre 

méltó, emiatt kerülhettek be néhányan a kötetbe. A készeknek kifejező 

címet adott, a töredékeknek nem, azokat az első sorral tudtam mozgatni: a 

kötetben aláhúzással, a tartalomjegyzékben zárójellel jelöltem. 

 Bár első perctől fontos volt számára a versírás, nagy műgond nem 

jellemezte: nem foglalkozott a sorok kezdőbetűjével, az írásjelekkel, de 

mert verseit a gondolatritmus éltette, ezek miatt nincs hiányérzetünk. 

Egybe- és különírása sem mindig szabályos, de meghagytam, mint egyéni 

stílusa tartozékát. 

 

 

Vallomásos költőként elsősorban önmagával foglalkozott – Nem tudom, 

ki vagyok, de vagyok – Szóhasználata, gondolatisága az első perctől kezdve 

érettebb személyiségre utalt, mint amit az életkora sugall. Műveltségét jól 

kamatoztatta: izgága tinédzserként szívesen vált volna Janus istenné, akinek 

két arca volt, mert akkor elfedhette volna pattaná- 
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sait, aminek gondját asszociációk, rájátszások sorával kozmikus méretű-

vé nagyította: 

 

Hiába próbálok lefaragni 
 

a nagyra méretezett húshegyből 
 

csont alagút 
 

sötét 
 

és mély 
 

és nincs bátor hős 
 

ki legyőzi csúfságom sárkányát 
 

elhatolna agyamba 
 

ész-palotámba 
 

és  
megcsókolna... 

Ének Janus istenről… 
 

Klimt vagy Csontváry festményei magányának visszfényei, a költői min-

ták (Ady, József Attila, Radnóti Miklós) gondolatiságát erősítették. Külö-

nösen József Attila volt rá nagy hatással, de nem utánozta kedvenc költőjét, 

bensejében hordozta, allúziói, evokációi ezt bizonyítják: mottóként vagy 

szellemiségben megidézte (Törekvések romjai felett), rájátszott versére 

(Ülhetek, állhatok, szerethetek…), öntudatlanul is követte makro-és mik-

rokozmoszának egységében, és lehet, hogy az utolsó versek elégikussága is 

onnan eredeztethető, bár a mögötte lévő érzelmek nagyon is sajátjai. 
 

Verseinek legérdekesebb vonulatát számomra az önmagáról írottak 

jelentették. Valójában minden egyes verse egy-egy önvallomás, de azok, 

amelyekben magát is megformálta, nem egyszerű kitárulkozások, hiszen 

önkritikája vagy öniróniája révén többet mutatott meg magából, mint egy 

fénykép. Ő, a „kicsi és vak gyermek” elmosódott világban botorkált, ahol 

útját kijelölték (Szemüveg), de felemás helyzetét magának is köszönhette: 
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Támolygó szürke borzas kis veréb 
 

Ha sokan vannak csiripelsz 
Egyedül tátogsz 

Önarckép 
 

Ennek ellenére munkált benne a vágy, hogy megváltoztassa a világot, 

az embereket, amihez a költészetet találta a legjobb eszköznek: 

 

– Szavak, szavak – 
 

és erre a válasz, hogy nem muszáj 

sírni eljegyezném magam 
 

(amúgy nekifutásként) a hittel, 
hogy minden ember fejét 

szinesíthessem, 
 ha este van 

 

De a kétszínű mosolyok és a bírálatok kereszttüzében hamarosan elvesztette 

bátorságát, szabad tüskéit kénytelen volt behúzni és atombiztos páncélt építeni 

helyette. Megtorpanása miatt korholta önmagát, hiszen ez is hozzájárult 

bizonytalan helyzetéhez: pár szál szereteten libegtél a halál felett (Önarckép) 

Hűvös, tiszta keringésre vágyott, de az őt körülvevő ellenséges világ (Tanács 

egy újszülöttnek) elszívta erejét, ami ellen önmagát pusztító perzselésben 

(Komor lépéseim rávetülnek…) kezdett harcolni, pedig tudta: 

 

Csak ingerkednek velem! 
 

Biztos tudatuk kerítésén át 
 

szurkálták botjukat, 
 

mit gyűlölet és megvetés 
 

üvegszálából fontak. 
 

Dühüket nem szórhatták a világra 
hát engem köveztek meg vele. 

Egy szó erejéig 
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(És mostmár az sincs…) 



A világ és önmaga ellentétét teljesség igénye motiválta: mindenre vá-

gyott, de csak apró dolgokat kapott, hiányai miatt magányos, társtalan, 

és egyéniségével ő maga is provokálja környezetét: 

 

Miért hiszed hogy te jó vagy? 
 

És újra meg újra felemeled amuletted 
 

mely kihívóan táncol nyakadon 

párbajra hívja a szerencsét. 

 

Eleinte fiatalsága erejével képes volt átlépni magányán, és az élet szép-

ségét meglátni, tinédzserként azonban ezt még bizarr képekkel fejezte ki: 

 

az Isten nevető arcát mutatja 
 

és hátul a kezedbe 
 

lassan bemászik egy svábbogár 
 

és kincsként hurcol magával 
 

a sós kis csöppekért 
 

 

Kortársait arra biztatta, hogy a látszatélet helyett a valóságost válasszák: 

 

Rugdalózz! Hányj cigánykereket! 
 

Rohanva éljed életed! 
 
 

De aztán a körülötte lévő világ mozdíthatatlanságát látva ő maga is 

kiábrándult, úgy érezte, a széphangú jövőt hiába várja: 

 

mert előrenéznék, de nincs miért 
 

s utat törnék, de nincsen cél – 
Céltalan lebegek ide-oda….  

Vallomás 
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(Keserű és édes a kezed ) 

 

Életfilozófiánk: belehalunk úgyis 



A lázadás korában – amikor igazítom magamra a hitem – élő volt 

benne a gyermekkor boldogsága, amikor sebeit langyos nyállal és 

kedves ujjbegyekkel ki lehetett tisztítani (Azon a bizonyos…), és 

Malvinkával, kedves babájával könnyedén megvigasztalódott. (Nehéz 

téged…) Nagyapja bezzeg az én időmben – szövegétől falra mászott, 

öreges zsörtölődésében sem adott neki igazat, de figyelt rá, mert tudta: a 

szeretet köteléke a legerősebb kapocs a világhoz: 

 

Te megéltél engem 
én megírlak téged.  

Nagyapámnak 
 

Ez már nem lázadó nyavalygás, hanem tudatos önépítkezés. Ugyanígy 

rögzült emlékezetében örökmozgó nagyanyja alakja, aki kisgyermek ko-

rának boldogsága volt: alakját olyan cselekedetsorral idézte meg, amely az 

idillit hordozta számára. (Ki siratja a boldogságot?) Amikor rájött az idő 

visszafordíthatatlanságára, megteremtette alteregóját, Ulrikét, hogy egy 

versciklussal beszélhesse ki magából a fájdalmat. Az élet rövidségére 

emlékeztette magát, ami nem halálvágyának kifejeződése, csak egy 

biológiai tény, mert az úttalan úton haladva csak így derülhet ki számára az, 

hogy a röpke lét /…így is, úgy is szép (Homályba süppedő nagy hegyek). 

Ebbe az új költői viselkedésbe beletartozott a könnyelműség: az élet dolgait 

vidám legyintéssel kell fogadni, nincs értelme a könnyeknek (Tudom, hogy 

szívtelen...), nem érdemes az elmúltakon rágódni, el kell fogadni azokat az 

örömöket, amit kínál az élet. Hamupipőke alte-regójaként így gyógyítgatta 

magát, de aztán fel kellett ismernie: ő is csak áltatta a rá kirótt 

áltatnivalókat… 
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Életének színtere a város volt, melyet jól ismert: a lakótelep házai a 

valóság kemény tömbjei voltak számára is: 

 

Lent autók össze-vissza 
 

Ember fut ide-oda 
 

Házunk alatt szürke kőhalom 
 

Betontéglákból. 
 

Fáj a gyomrom. 
 

Nyomja valami. 
 

Háztömbök. 
 

Ez az én világom 
 

De tágítani akarom! 
 

Akarnám 
 

A csillagokig. 

 

A füstös utcák, a hőségtől izzó aszfaltok, a szürke betontéglák világában a 

kémények a kemény legények, de a mozdulatlanságot is ezek hordozzák: Majd 

ha fagy / kristályosodik a halál /csontokat zörget a szél / a Nagykörúton (A 

dekadens csönd…) Erre a környezetre vetítette ki saját érzelmeit: a szürke és 

romos ház falánál zöldjüket keresve sirató ágak hajlonganak. Milyen meglepő, 

vagy talán nem is annyira, hogy ebben a világban a városi élethez kapcsolódó 

mozdony lett az önmetaforája: ritkán zakatolok / többnyire vígan süvítek /de 

szikráimtól / nem rettegnek / csak a madarak (Ráncos köveket…) Ez volt az ő 

világa, amivel viccelni is tudott: groteszk életképe ezt bizonyítja: 

 

Sovány utcák boronganak 
 

hideg az őszi éjjel 
 

kandúrok vonyítanak 
 

s az egerek töprenkedve 
 

visszamásznak lukaikba 
 

…………………………

 

Fúj a szél 



Súlyos tereken sóhajtanak 
 

az előbb elkergetett kandúrok 
 

most visszalopakodnak 
 

halkabban vonyítanak 
 

de az egerek újra lukaik 
 

mélyén reszketnek. 

 

Tudományos szempontból ez persze 

nonszensz éppúgy, mint a macskakő, 
 

mely halkan és szerelmesen nyávog 
válaszul a kandúroknak. 

(Sovány utcák boronganak…) 
 

Igazán a természetben volt otthon: felülök szépívű felhőimre/ és simogatom 

egem (Miért higgyek…) ahol: Csillagokat sír ki magából az ég (Erika 

néninek) A természetből vette kedvenc metaforáit (fa, fű, rét, felhő, kardvirág, 

a tenger, stb.), még veszteségei felmérésére is ezt használta: 

ráncos köveket tettem zsebre 
hogy legyen kivel aludnom  

(Ráncos köveket...) 
 

Kalligrammában, ősi képversben idézte meg a sas szabadságát, a virág 

szépségét, és az általuk sugallt életszabályt: nem hinni, csak szeretni, / nem 

sírni, csak nevetni (Virág). Kialakította sajátos szóképversét is, amit nem 

tudtam sem reprodukálni, sem megfejteni, emiatt nem kerülhetett bele – 

mint különlegesség – a kötetbe. Megpróbálkozott a haiku formával, és 

sokértelmű metaforája lett a varjú, aminek különleges szerepét az idővel 

viaskodó életképszerű versében bontotta ki: 
 

a dobbanások meglepték a 
 

szemlélődő varjakat 
 

csőrük széléről giliszták lógtak 
 

úgy ringatták fejüket 
 

mondván



„de milyen furcsa vagy 
 

gyermekem, az idővel ne játssz, 
 

mert felnősz majd, akár 

mi. felnősz, és lapátolod a 

zsíros fekete bánatot…” 

 

Költészetének egyedi és fontos részeit jelentették a „városi” állatok, 

akik magányának társai: 

 
 

Kering az ágynemű halk hangja 
 

vígan nótázik a poloska – 
 

svábbogarunk is jókedvű, 
ezek háziállatok…  

Nóta fél 10-kor 
 

Így hát egyáltalán nem véletlen, hogy amikor önmagát jellemezte, ak-

kor is az állatvilágból keresett párhuzamot, de nem valóságost, maga ta-

lálta ki és morfológiai pontossággal formálta meg: 

 

a bensőmben terjedő furcsa, félénk 
állatkát – ragaszkodásnak is hívják.  

(Hány cigarettát…) 
 

Verseiben otthonos és szeretni való világot teremtett magának, ahova 

elmenekülhetett a valóságos életből, ami taszította, nem fogadta be, de 

amiben a versírás menedékké válhatott: 

 

és most már tudom 
 

hogy házat épít, ki élni akar 
 

és meleggel, ággyal teremt magának rendet, 
 

és alkonyatkor, ha dalolni támad kedve 
 

háza elé kiül és együtt énekel a távozó Nappal 
 

(És mostmár az sincs…) 
 

 

 

(Szélesölű földünkön játszottam…) 



Lázadásának szelleme kritikus énje volt, a világ megjavításának szán-

déka és egyféle tolerancia vezette: „Kételkedni nem szabad az emberek 

hitében” – vallotta, akkor sem, ha a melegítő bundás gondolatok, a szépen 

zengő mondatok elmúltak. Szembefordult a fogyasztói társadalmat jel-

lemző reklámháborúval, lázadása ezzel társadalomépítő gesztussá vált: 

 

A gúny ma nem más  
keservesen csiholt szikrája 

 

a lobogó lázadásnak 

 

Az egész Földet féltette az esztelen életmód következményeitől: 
 
 

Olyan furcsán hörög a Föld 
 

csonka tüdejében kalapál a halál 
 

olyan közömbös már a védő ózonréteg 
 

olyan furcsán remegnek a 
lángok…  

1999 
 

Ma természetesen olvassuk e sorokat, de az 1980-as években még 

kevesek figyeltek a környezetre, Nóri igen, s a vers címéből az is 

kitűnik, közelinek látta a veszélyt, mert tudta: 

mi csupán nézzük 
 

jó magyar szokás szerint 
 

hogy csorog el a 
lespórolt levegő  

(Cipősarkok koppanásában viszem,…) 
 

Lázadásának szelleme vezette erős magyarságtudatának kialakításá-

hoz, ami ellentétes volt a kor internacionalizmusával. Az egyre unalma-

sabbá váló november 7-i iskolai ünnepségek nem lelkesítették: 
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(Csillog-villog….) 



Évenként hány dal zeng a hős 
 

oroszokról és zúg dal a magyarokról? 
 

Invokáció gazosodó nacionalizmusunkhoz 

 

Zavarták a hivatalos politika ellentmondásai is: amikért a múltban 

harcoltak, az megvalósult, de annak hogyanja taszította: 

 

Elvtársak feszítenek néger sofőrrel 
 

tízszobás villa tűzfala ásít 
 

a gyermekszaporulat szájába: 
várjatok, nemsokára lesz lakás!  

A rothadt paradicsomban 
 

Magyarország ki vagy te? – tette fel a kérdést, jelezve, hogy már nem a 

kötelező kamaszkori lázadás hajtja, hanem gondolkodó elméje. Úgy érzékelte, 

nálunk az élet megállt, pedig a halál tülekedve és káromkodva közeledik. 

Megint tudta a megoldást: ha az unalmas mindennapokba friss, pezsgő értelmet 

öntenének, megváltoztathatóvá válna a világ. A cselekvéshez a múltból keresett 

példát, de a honfoglalók dicsőségének felidézése mellett (Az a szép fényes 

nap…) a múlt és a jelen ellentmondásaira is volt szeme: 

 

de azért büszke magyarok vagyunk 
 

zászlólengető, hejehujázó, 
 

nemzeti öntudat: turistáknak 
 

paprikás kezünkben rotyognak 
 

Magyar vagyok! – hirdetik büszkén 

 

Nem volt megelégedve a rendszerváltással sem, amit pedig nagy érdeklődéssel 

kísért, hisz tudta: „Egy váltás rendszer elég egy életre.” Furcsa kettősség 

uralkodott el benne: a lázadás nem több, mint üveglap alá préselt virág – meg-

csodálható, de nincs következménye (Megünnepelted már a nagy napot?): 
 

351 



Furcsán kavarog a világ sora ma: 
 

vitustáncot járnak a veszéllyel, 
 

és szapora istenek teremnek 
 

átcsavart tengelyként néznek 
 

szemközt egymással…… 
Meghasonlott a hit…  

(Mikért harcoltak ők…) 
 

Babonás idők jártak, amiben gazasodott a nemzeti büszkeség is: 

 

Köd didereg tavaszi táj felett 

Töprengő szépséggel kel fel a Nap. 

Mi is ott állunk, reszketünk némán, 

nem tudjuk, kis országunk merre tart. 
 

Invokáció gazosodó nacionalizmusunkhoz 

 

A mozgás is csak látszattá vált, a cselekedetek ellentmondásosak voltak: 

 

eltüzeljük közös gondolatainkat 
 

és ágyainkat 
 

és eltüzeljük foganó gyermekeinket 
 

eltüzeljük ruháinkat 
 

és örökölt nagykendőnket 
 

és eltüzeljük molyrágta emlékeinket tűzbe 

vetjük nagyapáink bajszos képét 

és a családi vályogházat 
 

(Kételkedni nem szabad….) 

 

Kiábrándult a politikából (Ne keljetek fel….), feltehetően ez is hozzájárult 
 
ahhoz, hogy egy idő után a füzetekből a politikai tartalmú versek eltűntek. 

 





Nagyon érdekes, hogy a naplóíró 14 éves már az elején sietett leszö-

gezni ateista mivoltát, de tudta, hitre neki is szüksége van. Eleinte 

viccesen elintézte ezt a kérdést: 

 

én beléd reményt nem vetek 
 

de hitre, melyre szükségem van 
 

hitelt kérek vagy veszek: 
 

aztán apránként 
kis megalkuvásokban visszafizetem  

Fohász 
 

Hitetlenségének magyarázatát is megadta: aki ilyen világot teremtett, 

abban nem tud hinni. (Mikor láttam halmait…) Ám a bajban neki is 

szüksége volt valami támaszra, még ha imája is ateista mivoltához illő: 

 

Lásd be, mi teremtettünk lásd be, szükségünk van rád, 
 

furcsa imáink formázzák arcodat mert léted kényelemben ringat. 
 

Istenem 

 

Hitetlensége ellenére tisztában volt a keresztény mitológia elemeivel, 

melynek képeit költészetében gyakran használta. Érdekes versben idézte 

meg Jézus születését, az isteni kinyilatkoztatás történetét (Karácsonyi 

vers), és nem érezte szentségtörésnek, hogy groteszk módon 

belehelyezze mindennapjainkba az Istent (Antiélet-tabletta), hogy 

bebizonyítsa, még ő is elmenekülne az általa teremtett világból: 

 

Isten fejét csóválja és körbetekint 
 

sok jót nem láthat, mert a 
 

Marx tér közepén felemelkedik 
 

és visszarepül a mennybe. 
 

(És felszáll a villamosra…) 
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De amikor a magánéleti konfliktus tetőzött nála, Istennel viaskodott: 

Fiat! címmel írott versei nemcsak a szakrális fordulatokat vették át, 

mintha el is fogadta volna létét, azt, hogy az emberek sorsát ő intézi. 

Nem valószínű a megtérése, csak valakivel ki kellett beszélnie reményei 

megsemmisülését, s talán a felelősséget is elháríthatta ezzel magáról. 

Egy idő után aztán az isten-képet rávetítette a férfiakra: téged is, mint 

más isteneimet, összehajtogatlak – írta a Töviskoronám a szerelmem 

című versében, s innentől vitái velük zajlottak. De nem nyugodott meg 

ezzel sem, még egyszer visszatért a gondolathoz a 2006 környékén írott 

utolsó versekben, melyeket már nem a füzetek, hanem laptopja őrzött 

meg számunkra: az Így legyen, az Áldás és rontás és a Húsvéthétfő 

című versek ezt mutatják. Ezeket az írásokat már beárnyékolta a beteg-

ség, emiatt már nem vitázott, belenyugodott a várható következmények-

be, mert úgy érezte: 

 

Lehet a rontás is kegyelem: 
 

csak nekem. Másnak nem, 
 

mert míg más aprón, tétován lépked, én 

sorsomat kemény léptekkel kimérem, és 

elfogadom fejem felett a felleget. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

Áldás vagy rontás 

 

 
Emberi kapcsolatai éppen olyan bonyolultak, mint ebben az életkor-

ban mindenkinek: szívekből szívekbe vándorolva kereste társait egy 

magasabb eszmény jegyében, mert a felszínes kapcsolatok zavarták: 

 

lelkem, mint jószomszéd átkopog 
 

hozzátok, s ti fogadjátok 
 

csalfa mosolygással 
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elébe tálaljátok 
 

a délről maradt árnyékot 
 

s csámcsogva falom 
 

azt hívén 
 

paprikás krumpli 
 

Sanda vigyor fogsorotokon, 
 

halk ásítás feszül szájatokon 
 

mikor búcsúzom tőletek 
 

köszönök és sóhajtok 
ezzel teszem be a kaput. 

Vándorlegény 
 

Barátságról többször is beszélt, a Takács Judithoz írott versekben an-

nak minden fázisát körbejárta. Ez a barátság – a veszteség és a hiány 

miatt – visszatérő motívuma maradt írásainak: 

 

sok kis feszültség sok villáma 
 

csapott ki közöttünk, 
 

mégis bár gyakran sérelmektől  
csonkig égve álltuk 

egymás viharát 
 
 

Női öntudata is kritikus szelleméből táplálkozott. Olyan kapcsolatokról 

ábrándozott, ahol a felek egyenrangúak, de az ironikus hang jelzi, azért 

pontosan tisztában volt azzal, hogy ez nem holnap fog megtörténni... 

 

várhatunk még, hogy hívjanak 

váratlan férfiak és suttogják nekünk 

amúgy tisztán 
 

üveghangú szerelmüket, kik várnák meg 

végre hogy mi is csilingelhessünk 
 

Ne búsuljatok lányok 
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Egy barátság lekopott sírkövére 



Legfőbb versképző erővé mégis a szerelem vált nála, egy lapra tett fel 

mindent, pedig – bevallása szerint – csak egyszer viszonozták érzelmeit: 

óvodás korában. Versei tanúsága szerint állandó érzelmi hullámzásban 

élt, Töviskoronám a szerelmem – foglalta össze az ebből fakadó 

gondokat, pedig nem voltak elérhetetlen vágyai: 

 

Ha válla valakinek biztos támasza 
 

lenne eddig mindig lehajtott fejemnek, 
 

ha a vihogva emlegetett szerelmet 
 

végre mosolyogva remélhetném 
 

(Annyiszor csattant már a szemem…) 

 

Aztán megérkezett – többször is – a várva-várt szerelem, amelyből sok szép 

vallomása született. Boldog szerelem egy sincs köztük, inkább a lemondás, a re-

zignáció uralja az Altató, a Barna haja…, a Vadvirág, a Csabának, az Őszi 

álomkép…, vagy az Őszi hangulatkép gyönyörű vagy fájdalmas sorait. Gondjait, 

fájó megalkuvásait is kibeszélte a füzetekben, nemcsak versekkel, hanem 

naplószerű feljegyzésekkel is. Volt egy érdekes kis hír az egyikben arról, hogyan 

állt bosszút – gondolatban – az egyik hűtlen kedvesen: tűzoltóautóstól ellopta, és 

egy falusi portán elrejtette őt örök időkre… Bántotta, hogy csak lábtörlő-sze-relmek 

jutottak neki, hogy a vágyott állandóság és biztonság érzése helyett a ki-fosztottság 

lett az osztályrésze, hogy újból és újból azt kellett éreznie: 

 

A vágy szép szemei csábítottak téged 
 

és nekimentél a sziklafalnak, 

mi kőbörtönébe fogadott. 

 

Magányérzetét ezek a 

kapcsolatok még jobban elmélyítették, melyet hol vidámabban, hol 

durcásabban viselt el, de különleges, szép versek születtek ebből az 

érzésből: 
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Törekvések romjai felett 



...ritkán zakatolok 
 

fel a hegyre ösvények vezetnek 
 

napszítta sziklánál sütkérezik a magány 
 

az egyedüllét fenyői közt zöld a nyugalom 
 

a nyugtalan bokrokon ugrál a vágy 
 

betér néha a fény az erdőbe is 
 

hozzám is bevisít néha a szerelem... 
 

Rekonstrukció 

 

Adakozó nagy szíve őszinteséget követelt (Mi bánt téged, Kedves?), talán 

emiatt maradt szerelem-takaró nélkül, de az átélt fájdalom ráébresztette a férfi 

és nő bonyolult viszonyában rejlő fontos törvényekre. Amikor az Énekek éneke 

legfontosabb sorát – Mert erős a szerelem, mint a halál – szembesítette saját 

viszonyaival, rájött: ezek a játszmák az ő számára mindig veszteségesek. De 

nem tudott, nem is akart megszabadulni az érzéstől, valamennyi kapcsolatának 

levonatát zsigereiben cipelte magával, mint az élet nagy törvényszerűségét: 

 

…………………a tenger a partot 
 

nyaldossa csak, túl nem lépheti, de 

tenger nélkül sivatag a part. Így 

apadsz-áradsz bennem, kisírlak 

könnyben, és magamhoz veszlek borban, 

és közöm ennyi van hozzád. 

 

Már átlényegültél te vagy a köd és te 
 

vagy az éhség, a hiány és a fájdalom, 
te vagy a szóban minden bántás, 
és ha megbotlok, az is te vagy.  

Még mindig 
 

 



Bár versei automatikusan születtek, tehetsége költői öntudatát is 

kialakította, bár versei értékében mindvégig bizonytalan volt. Kemény, 

szókimondó, cinikus és lelkes verseket akart írni (Nem tudom, …), ha-

diösvényre is lépett, miközben ujjai közt töltött toll vicsorgott (Indokok 

ellened), de csalódnia kellett. Egyrészt az őt érő kritikák miatt, melyek 

gondolatait verseiből kiolvashatjuk: 

 

Karcsún, egymásutánban 
 

következzenek soraid, 
 

ne legyen rajtuk tyúkszem  
ne legyen bennük valami 

 

amin meg lehet akadni 
 

ami már nem hiba 
 

amit te csináltál. 

 

Az isteni parancs is rászólt a Karácsonyi versből: Na, költő, te most többé / 

ne írj verseket… Bevallása szerint nehezen viselte a kritikát, de nagyobb baja 

az volt az, hogy önmagában is csalódnia kellett: törekvései ijedt kis verébként 

lebbentek le a világról, aminek addig barátságos része is szembefordult vele: 

 

Az én utam nehéz 
 

vesszőfutás az egész 
 

karcolnak a bokrok, 
 

álljt szólnak a fák, 
 

sziklák dörögnek 
 

és belém csap a villám. 
 

mit mondanék nem más 
 

mint üszök szén és parázs 
 

Keringő 
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Antiélet-tabletta 



A parázsból még lehetett volna tűz, ami költői eszménye volt (Egy 

szó erejéig), de alkotókedve a kudarcok miatt megcsappant, s szinte a 

görög kórus hangján visszhangzik belső kétségbeesése: 

 

Fölösleges volt teremtenem 
 

pedig de szerettem 
 

s lám legvégtére ilyen lettem 
mivé lettem, mivé lettem  

(Homályba süppedő nagy hegyek…) 
 

A versírás befejezését látszólag azt indította el, hogy nem találta szépen 

fogó tollát, de a dolog ennél mélyebben gyökerezett: költőként nem érte 

meg még azt sem, hogy tudomást vegyenek róla – igaz, hogy is kerülhetett 

volna erre sor, ha a verseit csak a füzetekben pihentette?! – és sem ön-maga, 

sem a világ sorsának alakulását nem tudta befolyásolni. Mindezek miatt 

már ő maga is csak hányni tudott költői mivoltára (A költő így, vagy 

úgy…), és amikor köszörülni próbálta bánatos torkát, újabb csalódás érte: 

 

némán, rendben sorakoznak bennem a 

hangok, s majd kitörnek zilált csapatokban 

torkomból ki siratja boldogságom – kérdem 

nem fojtom el fojtó könnyűimet 

 
(Nem találom szépen fogó tollamat…) 

 

III. 

 

Bessenyei Nóra (1968-2007) emberként, költőként igényes volt. Vala-

mi magasztos eszmére vágyott, amivel nemcsak saját életét irányíthatja, 

hanem a bizonytalankodó emberek is követhették volna. Minőségi, tevé-

keny életet akart, de képtelen volt a mindennapi kompromisszumokra. 
 

359 



Tehetséges volt, nem akart elszürkülni, de a sorozatos kudarcok után nem 

érezte jól magát a huszadrangú tanár szerepében. Költőként viszont 

– még ha a világ nem is tudott róla – végigjárta a maga útját, versei 

híven tükrözik egyéniségét és történelmi korának problémáit. 
 

Költői pályáján három korszakot különíthetünk el. Már kezdőként 

sem utánzott senkit: az első versekben rátalált a maga sajátos hangjára: 

 

Nem, én nem! 
 

Nem kötöm soraim gyáva rím-bilincsbe, 
 

Kócoltatom bozontom a széllel, ne 

fésüld meg bölcsesség fésűjével 

 

Ekkor az életkorból fakadó hiányok még okoztak bizonyos döccené-

seket, és locsogó stílusa is sokat rontott versei hatásán. Ma már ekkori 

verseinek legnagyobb erénye nem a lázadás, hanem a gondolatok mell-

bevágó, aforisztikus megfogalmazása, vagy a meghökkentő képzettársí-

tásokkal feltárt valóság – költői tehetsége ezekben ragyogott fel igazán: 

 

Atomfelhő terül álmainkra 
 

A múlt fogai akadnak belénk 
 

És kiszakítva mából és jövőből 
A végzet illata leng felénk  

(Atomfelhő…) 
 

Eszményeit, az élet értelmét még hosszú és unalmas versben próbálta 

megfogalmazni 15 évesen, hogy aztán a zárlatban rátaláljon a költőiség 

magasabb szférájára és ideáljainak hiánya adta kezébe később is a tollat: 

 

Úgy haltam meg, mint más. 
 

A füstöm szállt csak a szabad ég felé, 
 

a szerelem kékségét, a szabadság 
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habosságát, az élet végtelen 
 

gömbölydedségét húzta össze egy 
rántással magában.  

Egy szó erejéig 
 

Második korszakában, a beérés korszakában a ’80-as évek politikai 

retorikájában kevésbé önálló, amit azonban ellensúlyozott a világ és ön-

maga felfedezésével, a versek tematikai gazdagodásával. Az önálló szem-

lélethez azzal jutott el, hogy személyes létélményeit – egy-egy tárgy vagy 

jelenség köré csoportosítva – láttató képiességgel fogalmazta meg: 

 
Ha én égbolt volnék, csak neked kékellnék, 

vakító mosollyal mindig rád nevetnék, 

járnék teutánad, föléd, rád borulva, végül 

is meghalnál, rám nem is gondolva.  
Ha én szikra volnék… 

 
A korábbi szószátyárságot fegyelmezett letisztultság követte, melyben 

egyedi képei is jobban hatottak. Ekkori versei egységét már nem a 

retorika, hanem a belső lélektani logika szabta meg: 

 

Hallottam, hogy sír a rét, 
 

pupillái nedvesen verdestek, 
 

s mint egy kusza gondolat 
átsuhant rajta a lázadás…  

(Hallottam, hogy sír a rét…) 
 

Harmadik korszakának termései elégikus hangúak, ami azt mutatja: 
 
egy idő után Nóri beletörődött a világ megváltoztathatatlanságába: 
 
 

zöldszínű lovakról álmodtál itt 
 

most mehetsz majd és kereshetsz 
 

látomások angyalai ölelnek zokogva 
fülledt párnádra visszakerengve  

(Búcsú) 
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Egyféle költői búcsúzkodás van az utolsó versekben, valószínűleg 

megérezte, hogy a folytatás ezen a szinten lehetetlen, a megújulást 

pedig nem tartotta fontosnak: 

 

A költő így vagy úgy, de már halott 
 

lantját víg penész lepte be 
 

………………………………………………. 
 

a költő megírta minden versét 
 

megírta, hogy jól mulatott 
 

s hogy rég elfelejtette minden keservét 
 

(A költő így, vagy úgy…) 

 

 
 
 

Milyen jó lenne most azzal fejezni be ezt az írást, hogy Nóri egyik 

kedves felhőjéről lelógatja a lábát, és figyel bennünket, csak hát nem hi-

szek benne. De abban igen, hogy nyomot hagyott a világon azzal, hogy 

leírta gondolatait: meghosszabbította vele 39 évnyi, röpke földi életét, és 

ha hihetünk Horatiusnak – s miért ne tennénk?! – költői emlékműve 

ércnél maradandóbb… Külön köszönettel tartozom neki, hogy lehetősé-

get teremtett a füzeteiben való turkálásra, ha személyesen nem sikerült 

találkoznunk, verseiből megismerhettem: gondolataiból sokat okultam, 

képeivel elkápráztatott. Közös kedvencünk soraival búcsúzom tőle: 

 

Kinek mindegy volt már a kín 
 

gondjait magamra vettem 
 

az árnyékvilág árkain 
most már te őrködj énfelettem. 

József Attila  
(2013) 
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Próteuszi alakváltoztatók  

– Finy Petra és Csányi Vilmos ürügyén 

 

Finy Petra (1978-) nevét ez ideig nem hallottam, de nem véletlen: gyer-

mekkönyveit már kinőttük. Csányi Vilmost (1935-) azonban eddig is ked-

venc szerzőim között tartottam számon, tudós munkásságát akadémikus 

volta, egyetemi tanársága jelzi, megszállott ismeretterjesztő mivoltát pedig 

könyvei: humánetológusként különösen sok érdekesség tudója. De most 

mind a ketten mással rukkoltak ki, mint amit tőlük eddig megszoktunk: 

Csányi okos-érzékeny portrét írt egy XVII. századi nőről, a sarutlan kar-

melita női rend alapítójáról, Avilai Terézről A tökéletesség illata címmel, 

Finy Petra pedig megírta első felnőtteknek szóló regényét, a 

Madárasszonyt. Bár összehasonlításra készültem, de menet közben 

rájöttem: úgy tisztességes, ha mindkét könyvet a maga helyén kezelem, és 

úgy írok róluk. 
 

A Madárasszonyt szubjektív szándék hívta életre: az író saját édesanyját 

akarta megörökíteni, de a könyv különlegesség lett, amikor az anya-

keresést és a felnőtté válást bemutató alkalmazott tudományokat (pszi-

chológia, botanika, néprajz, ornitológia) összekapcsolta a varázslattal. 

Madarász férje és barátai jóvoltából olyan tudásra tett szert, aminek 

megosztása révén mi is visszakerülhetünk a természetes léthez. Finy Petra 

nemcsak az élővilágot ismeri, hanem nagyszerűen formálja az állatok és 

emberek köré azt az analógiát, amitől lírai szövege érzékletessé válik. Az 

írás pszichológiai alapja a felnőtté válással együtt járó identitáskeresés, 

amikor mindannyian elindulunk saját múltunk felé: kinyitjuk a csukott 

szekrényeket, hogy megismerjük apánk és anyánk életét. 
 

A regény főhőse, Linger Lea is különleges utazásba kezd, hogy felerő-

sítse 20 éve halott anyja emlékét, és az út végén nemcsak anyját, önmagát is 

felfedezte. Családját már három nemzedék óta sújtotta a csíkkirály átka: a 

lányoknak anya nélkül kellett felnőniük. Nagyanyja, Veronika, lánya 

születésekor halt meg, a férje három napig gyászolta, mit sem tö- 
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rődve a csecsemővel, akit egy holló táplált addig, melyet Böbebú, a bo-

szorkány küldött a segítségére. Lili felnőve megszállott madarász lett, 

súlyos depressziója elől a természetbe menekült, majd öngyilkos lett: 

magára hagyta Lepét, a kislányát. Linger Lea 20 évig tudata mélyére 

süllyesztette ezt az emléket, bár az anyai örökség ott volt napi munká-

jában: könyvillusztrátorként művészi szinten jelenítette meg a termé-

szetet. De egy adott ponton, amikor aztán maga is anyaságra készült, 

előtörtek elfojtásai: 

 
Ahogy elkészült az ég, és a szememmel felskicceltem a zuhanó repülésre 

készülő rovart, valami az elmémben mocorogni kezdett tegnap. Először 

halkan mozgolódtak a képek, majd mint egy rosszul összeillesztett 

öntözőrendszer résein a víz, tűhegyes sugárban spriccelni kezdtek tuda-

tomba az események. Végül a múlt minden gátat átszakított. 

 
Ezután járta végig rokonait, hogy emlékeiken keresztül erősítse meg 

édesanyja egyre jobban halványuló képét.  

Finy Petra vállalkozása azért újszerű, mert a természet nyelvén beszéli el 

ezt a történetet. Olvasás közben tudományos pontossággal ábrázolt 

mesevilágba kerülünk, de a valóságból táplálkozik ez az ízig-vérig 

szürrealista történet. Az anyakeresésnek aztán több célja is lesz, mint 

ahogyan ezt a nagyapa megérezte 

 
Elmesélek néhány olyan emléket, ami közelebb hozhatja anyádat hoz-

zád. Vagy önmagadat önmagadhoz, mert ha jól sejtem, erről van szó. 

 
Az utazás állomásait egy-egy rövid fejezet jelzi, melyben a narrátor 

mindvégig Lea, de a tanúskodók: az első és második férj, a szerető, a 

barátnő, a nagynéni és nagybácsi, a nagyapa és nagymama saját 

emlékéből és lényéből formálja meg a madárasszonyt, miközben az 

emlékezés őket is felkavarja. 
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Ahány embert felkeresek, annyi embernek okozok fájdalmat kutatásom-

mal és buta kérdéseimmel. Szánakoznak, mert érzik: az emlékgyűjtés 

nekem a legfájdalmasabb, annyiszor kell átélnem anyám kínjait. 

 
Ahány találkozás, annyi titokra derül fény, bár a szereplőkről a szenvedélyükön 

és foglalkozásukon kívül nem derül ki semmi. Egyetlen közös vonásuk, hogy Lili 

óriási hatással volt rájuk és emlékeikből – kapcsolatuknak megfelelően – dühödt 

irigység, reménytelen szerelem, szánakozás, szeretet, keserű bűnbánat, vagy 

áhítat árad. Az anyai kínok átélése mégis konstruktívvá vált az önmagát kereső 

lány számára, előhozta a tudatalattijába száműzött emlékeit: 

 
Na, jól van. Megfájdult a fejem. Pedig nem is jött elő annyi emlék, 

amennyit valójába hordozok. Kérdés persze, kell –e őket cipelnem. Vagy 

csak lehajítom ezeket is a sarokba, mint a táskámat, ha hazajövök. 

 
A beszélgetések a flóra vagy a fauna egy-egy elemére épülnek, mert az írói 

szándék így keres párhuzamot az ember és a természet között. A lány számára 

kiderült: nemcsak anyja volt megszállott madarász, a környezettel 

szimbiózisban élő rokonság mindegyike rögeszmés volt egy kicsit. Mindenki: a 

gombamániás első férj, az emigráló második férj, a pszichológus anyós, az 

orvos sógor, a bábozó barátnő, a boszorkány nagynéni másmilyennek írta le az 

elvesztett anyát. Az emlékekben érzelmek, hiedelmek és mítoszok keveredtek, 

melyekből kiderül, hogy Linger Lili maga volt a fékezhetetlen függetlenség, 

akiért a férfiak-nők egyaránt rajongtak, de egy idő után távol tartották tőle 

magukat, mert körülötte minden rejtélyes volt. Lánya emlékei sem voltak 

nagyon pozitívak: valahogy úgy tudott ringatni, hogy attól mindig megsérültem. 

Ezért is volt szüksége az emlékek kiszélesítésére: 

 
Mit kezdjen egy olyan anyával, aki tátongó tornádó, nyitott szájú vihar, 

ami bármikor elnyelhet, és végképp elemészt őrjöngő páráival?! 
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Lea maga élete is mélypontján volt: meddőnek hitte magát, pedig vá-

gyott az anyaságra, szerelmével való kapcsolata is megfeneklett. Ilyenkor 

gyógyszer lehet, ha képesek vagyunk átlépni a valóság határait. Anyja 

története ezt példázza számára: gerinctörése után is talpra állt, mert 

madárgyűrűző lehetett. Lánya megértette, hogy anyja lelkének fele a 

hollóban élt, madárként szárnyalni akart, de törékeny teste nem bírta 

elviselni a lélek önpusztító vívódását. Mert anyja nélkül nőtt fel, nem 

ismerte az önfeledtséget, a szomorúság élete első percétől rátelepedett. 

Hiába lesz kedves gyermeke apjának, majd barát, szerető, feleség és anya, 

menny, az életszerepeket nem tudta eljátszani, egy idő után mind unal-

massá vált számára.  

Depressziója olyan nagyon eltávolította a valóságtól, hogy csak saját 

világában érezte magát otthon: képes volt életét kockáztatni egy 

gólyafészekért, de gödörbe esett gyermeke segélykiáltását csak akkor 

hallotta meg, amikor az a fakopáncs vészjelzését utánozta. Ezért is érezhette 

Lea, hogy anyja hozzá is tartozott a másikhoz, meg nem is. Mint az 

orchideák. Akik egyszerre függetlenek, egyszerre rabszolgák. Gyermeki 

emlékeiben ezért tűnt olyannak, mint aki nem is él: észre sem vette, hogy a 

tó melletti madarászás pillanatában beleült egy vöröshangya bolyba, meg 

sem érezte a hangyacsípéseket. De időnként – főleg a könyv végén – már 

sok volt a madarakból, az elsőre jó ötletnek tűnő asszociációt időnként 

erőltetettnek éreztem, ami megnehezítette a könyv élvezetét. 
 

Az utazás történetei egymásra épültek, a találkozások sorrendje is 

megkomponált: anyai nagyapjától az emigráló apáig vitt Lea útja, mely új 

összefüggéseket hozott számára is: vér szerint apja valójában orvos 

nagybátyja, Böbebú nemcsak egy szomszéd, hanem anyja testvére. S a 

múlttal való szembenézés Lea egész addigi életét megkérdőjelezte, és 

változásra kényszerítette: szakított Doriennel, a barátjával, akinek 

elköltözése visszaadta szabadságát, és apáival kialakult új kapcsolata 

megnyugtatta. Ezután anyja első férjével egymásra találtak, és meddősége 

is eltűnt: közös gyermeküket várják. Így találkozott össze a regény végén 

Lili múltja és Lea jelene, s 
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lehet, hogy csak engem zavart ez a 40 évnyi korkülönbség, s az, hogy most 

sem a saját, hanem anyja lehetséges életét próbálta folytatni. Mindezek 

ellenére elgondolkodtató volt ez a könyv, mert magam is megkínlódtam az 

anyaképemmel és a kinyitott szekrényekből kieső csontvázakkal, és világ 

életemben utáltam, ha birtokba akartak venni és kisajátítani… 
 

Csányi Vilmos átlépett a tudományos ismeretterjesztésből a szépiroda-

lomba: A tökéletesség illata egy szerelmes regény, hiszen Avilai Teréz 

szerelmes volt Istenbe, és képmásába: az emberbe. Fennhangon hirdette, 

hogy szeretni fontosabb, mint gondolkodni. Személyes istenélményen ala-

puló tanításai, aktív közösségi szerepvállalása ellenére megúszta néhány évi 

házi fogsággal, őt nem, csak az apai könyvtárát égette el az inkvizíció. 
 

Azt azért sose hittem volna magamról, hogy egy szent élettörténetét 

így fogom falni! Ezt Csányi Vilmosnak köszönhetem, aki játékos szere-

tettel állítja elénk könyvében a XVI. század egyik karizmatikus alakját. 

Egyik nyilatkozata szerint nagyon otthon érezte magát abban a század-

ban, mert rájött: hiedelmek dolgában nem sokat változott a világ: a be-

súgói rendszer, a propagandagépezet, a fizikai kényszerítés eszközei, a 

vallatók cinizmusa nem kultúrafüggő. Izgalmas a könyv szerkezete is: 

az író hagyta főhősét beszélni, és a kommentátor a Könyv – az író alter 

egoja, vagy önmetaforája?! – aki mindent tudott, pontosított és kiegészí-

tett. Tette mindezt olyan stílusban, ami önmagában is nagyon élvezetes: 

 
Nincs sok időm hátra. Itt liheg a nyakamba az elektronika sokféle 

furcsa szerkezettel, és lassan már csak a múzeumokban marad test-

véreimből néhány példány. Pedig az embert a könyvek tették naggyá. 

 
Csányi azért nem hűtlen régi önmagához sem, ez a regénye is felvállalta 

az ismeretterjesztést, így hát a főhős sorsán kívül sok mindenről tudomást 

szerezhetünk: a történelmi háttérről, a könyvnyomtatás fejlődéséről, a kor 

gondolkodásáról, a spanyol mindennapokról. De a fő vonulat 
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a legérdekesebb. Avilai Teréz nem volt eretnek, csak mindent másként 

csinált: a buddhistákra emlékeztető meditáció segítségével és relaxáci-

óval építette fel magában az Istent. Nemcsak ennek a folyamatát kísér-

hetjük végig a regényben, hanem azt is, hogyan fogadtatta el mindezt 

ellenfeleivel és barátaival. 
 

Hiába származott gazdag kereskedő családból, ugyanaz a sors várt rá is, 

mint kortársaira: házasság, feleségként mosni, főzni, szülni a despota férj 

zsarnoksága mellett. De ottani szokás szerint mindezek előtt apja zárdába 

adta egy időre, ahol új lehetőségre talált: megismerkedett Szent Jeromos 

prédikációival, a karmeliták emberibb gondolkodásával, és Osuna köny-

vével. Az érzelmek túltengtek benne, és a képzelete is fejlett volt: olvas-

mányai, gondolatai látomások formájában jelentek meg számára. Éjszaka 

mezítláb szökött ki a templom hideg kövére, s hogy ne fázzon, rönkre állt, 

amit hálóruhájával elfedett: kintről ez úgy tűnt, mintha imádkozás közben 

lebegne… A jezsuita papok azt tanácsolták neki, hogy tartsa magát Szent 

Pál intelmeihez: asszonyállatként ne prédikáljon, látomásainak meg 

mutasson fügét, akkor eltűnnek. De elolvasta Loyolai Ignác kéziratát a sa-

játos meditációról, új gyóntatója meg elmagyarázta számára, mi a különb-

ség a látomás és elragadtatás között, amit aztán a Könyv – a pszichológia 

mai állása szerint – kiegészített a projekció mibenlétével. 
 

Csányi pontosan tudja, hogy az embert a konstrukciós képessége tet-

te naggyá, de azt is, hogy a hiedelmeknek minden korban nagy szerep 

jutott. Megtalálta arra is a magyarázatot, miért nem került hőse kiéle-

zettebb helyzetbe: egy ferences atya megtanította arra, hogyan rejtse el 

azokat a gondolatait, ami miatt eretnekséggel vádolhatnák meg: 

 

Az egyház az engedetleneket üldözi. Tégy a kedvük szerint. 

Az elmédben lévő Isten, ha akarja és képes rá, úgyis 

megtalálja a módját, hogy kedvére tégy. 
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Ezután Teréz sem beszél a fejében lévő parányi istenéről, gyakorlati-

asan a női kolostor alapítására figyelt. Az ahhoz beadott hivatalos ké-

relmekből egy lelkileg alázatos, korlátozott tudású, elmebelileg szerény 

nő képe bontakozott ki, de cselekedetei nem azt mutatták. Már életében 

szentként tisztelték társai, de a Könyv az ezt kiváltó csodákat is 

megmagyarázta. Naponta mosdott: kényeskedésből? hivalkodásból? 

 
Fenét! Érzékeny orrom van, és utálom az izzadt test szagát, 

nem hiszem, hogy az Úr csak a bűzlő ájtatoskodókat szereti. 

 
A test és a lélek tisztasága egyaránt fontos volt számára, ami ebben a 

korban nem volt még az európai kultúra fontos része. Tetűcsodája is 

meglepő volt, hiszen szentelt vízzel tüntette el az élősködőket, de arról 

nem beszélt, hogy előbb forró vízben kiáztatta őket. Gyógynövényes 

olajokkal kente magát évtizedeken át, ami nemcsak a tökéletesség illatát 

biztosította számára, hanem azt is, hogy 60 évesen is 30-nak nézzen ki. 

S az olajjal tartósította magát: sírja felbontásakor ezért is találhatták 

épnek földi maradványait. 
 

Önfenntartó kolostoraiban – az első megalapítását több új is követte - 

a test, a lélek, a büszkeség legyőzése egyaránt fontos volt nemcsak neki, 

követőinek is. Az általa kimunkált szabályzatot emberség jellemezte, 

ami révén vonzóvá tette azokat nemes lányok számára, akik a pénzt 

hozták a megélhetéshez. Női kolostorai érdekében sok ezer levelet írt 

meg, majd egy könyvet is a Tökéletesedés útjáról: a szemlélődő és mun-

kálkodó lélek különbségéről. Mivel az inkvizíció és az eretneküldözés 

miatt ezekben sem beszélhetett egyértelműen, Csányi – a Könyv ké-

pében – megfejti és kiegészíti azokat. Halála után – mint a többi szent 

esetében is – kevesebb gond volt vele, és 400 év múlva – Pál apostol bib-

liai intelmei ide vagy oda – VI. Pál pápa szentté avatta, mint az első női 
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egyháztanítót, s elfeledték neki, hogy 60 évesen esett szerelembe a 24 éves 

Jeromino Graciával, ami révén a szent egyesülés is része lett életének. 

Művelt, céltudatos, érdeklődő, szeretettel teli embernek láttatta Csá-

nyi Vilmos, aki minden nehézség ellenére kiharcolta, hogy elképzelését 

abban a rideg világban is elfogadták a nők és a férfiak. Szeretem az erős 

nőket, ő is ilyen volt. Ha a hitbéli dolgokban nem is tudtam vele teljesen 

azonosulni, elismerésre méltó volt a kitartása, elkötelezettsége. Ahogy 

olvastam a regényt, rájöttem: nem szent volt ő, hanem egy okos nő, aki 

ki tudta játszani az inkvizíciót és végigjárta a maga útját. Persze Csányi 

nyitottsága, megbocsátó emberszeretete nagyban hozzájárult élveze-

temhez, a könyv előtti tisztelgése pedig olyan vallomás, ami a 

szívemből szólt. Kíváncsian várom következő regényét…. 
 

(2013)



Nemzedékem színe és fonákja 

Vámos Miklós regényeiben  
(Félnóta – 1982., Szitakötő – 2011) 

 

Vámos (Tibor) Miklós (1954 -) már az 1970-es évektől folyamatosan jelen 

van az irodalomban írásaival – 35 kötete jelent meg eddig -, és személye-

sen is, hisz közismertségét nemcsak regényeinek, hanem tévéműsorainak 

köszönheti. Elsőként ismerte fel azt is, hogy az írónak az alkotáson túl is 

fontos a technológia iránti érdeklődés: Amerikából hazatérve vette első 

számítógépét, és teremtett divatot írói honlappal, melyen az alkotási fo-

lyamatba is beavatta olvasóit. Bár írásaiba saját életét is bedolgozza, azt 

csak az internetről tudtam meg, hogy apja Rajk László titkára volt, emiatt 

jogi diplomáját sokáig nem használhatta, marósként dolgozott. Először 

zenész lett: 1966-71 között Berki Tamással és Gergely Ágival (utóbb 

Rohonyi Máriával) a Gerilla nevű polbeat együttes vezetőjeként vált 

közismertté, a magyar fiatalok külföldi követévé. Ismertsége ellenére 

érettségi után mégsem vették fel az egyetemre, először ipari tanuló lett, 

később jogi diplomát szerzett, de valójában az irodalom elkötelezettjévé 

vált: regényei, színművei, novellái, filmforgatókönyvei ezt bizonyítják. 
 

Kortársam és nemzedéktársam, így hát írásait megkülönböztetett fi-

gyelemmel kísérem, helyettem és rólam is ír. Érdekes dolog ez a nemze-

déki összetartozás: születési jogon egy-egy időszak közössé válik, elkülö-

nül az előzőtől és az utánunk jövőtől. Apáink nemzedéke a XIX. és XX. 

század fordulóján születetteket fogja csokorba, akik a 30-as évekre váltak 

cselekvőképesekké és a 40-es, 50-es évek története, társadalma az ő alko-

tásuk. A következő nemzedék a tanítóinké, akik a 30-as években születtek, 
 
a 60-70-es években borultak virágba, és cselekvési idejük nagyjából a rend-

szerváltásig terjedt. A mi nemzedékünk a 40-es-és 50-es évek fordulójához 

kapcsolható, a 70-es években vált cselekvővé – ekkoriban születtek 

gyermekeink – és a századfordulóig vettünk részt aktívan a politikában 
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és a társadalomban. A nemzedéki összetartozás többet jelent, mint a kor-

társi: közös élményeink miatt akaratlanul is félszavakból értjük egymást. De 

nem vagyunk összezárva sem, mert szerencsére a különféle nemzedékek 

egymás mellett élnek, s nemcsak nehezítik, meg is szépítik egymás életét. 
 

Vámos Miklósra visszatérve meglepő volt számomra az a nyilatkozata, 

amivel zenész múltjától elhatárolódott, aztán megértettem. A polbeat 

mozgalom a 1960-as, 1970-es évek jelensége volt, a Gerilla együttes az él-

mezőnyben volt akkoriban, ám Vámos Miklós első igazi kiábrándulását 

éppen ennek köszönhette. Amikor rájöttek, hogy Bob Dylan és a többiek 

utánzása kevés, és a magyar viszonyokról kezdtek írni dalokat, azokat már 

nem támogatták, legjobb dalaikat betiltották. Így hát feloszlatták magukat, 

Vámos még a közismert nevét is megváltoztatta: Tiborból Miklóssá vált, s 

az irodalomba menekült. Mégsem múlt el nyomtalanul ez az idő, mert egy 

író mindent kibeszél: az 1980-as években megpróbálta ezt kiírni magából, 

de első kísérletét félbehagyta, hogy aztán néhány év múlva egy új, 

gondolatritmusra épülő regénnyel lezárja ezt a korszakát.  

Ez lett a Félnóta, ami 1986-ban jelent meg. Metaforikus címe egyszerre 

jelentette helyüket a művészetben – se nem politika, se nem zene –, és a 

társadalmi besorolásukat. De ez az írása mégis több lett, mint Vámos 

Miklós leszámolása a polbeattel, nemzedékének sorsát is tükrözte, hiszen 

30 évesen kezdett hozzá a könyvéhez. (Popper Péter szerint az ember a 

krisztusi korban éri el gondolkodóképességét, és van 30 éve a cselekedetre, 

aztán mögötte nyomul a következő nemzedék.)  

Regénye így egyszerre vált kegyetlen számadássá, amelyben egy 

generáció szembesülhetett balfogásaival, tévedéseivel, egykori önmagával 

és szép vallomássá, mert az ifjúságot, az első barátságokat idézte fel olvasói 

(és önmaga) számára. Visszaemlékezése szerint már írás közben felkészült 

arra, hogy könyvét botrányok fogják kísérni, hiszen az akkori ellenzék 

neves alakjai (Haraszti Miklós, Dalos György) voltak a modelljei, de csak 

kisebb balhé lett belőle, mert betiltották a kritikát a regényről: a hallgatással 

akarták megsemmisíteni. 
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Ez a humoros, ironikus regény Magyarország 1960-as éveiről szólt: 

az ifjúságról, az álmokról, de még Dalos Györgynek sem tetszett, hogy 

csak deklasszált mellékalakként jelent meg benne, nem beszélve Ger-

gely Ágiról, akit a regény realista ábrázolása zavart. Szerencsére nem 

lett belőle történelemkönyv sem, mert a magyar történelem és politikai 

viszonyai csak hátterét jelentették, igazában a barátságról, szerelemről, 

hűségről és árulásról, szolidaritásról és gerinctelenségről szólt, miköz-

ben az író felnőtté válásának folyamatát mutatta be. Ha a baráti körnek 

volt is oka a haragra, az összkép mégis pozitív: egyféle tükröt tartott 

nemzedéke elé.  

Cselekménye rövid: az egykori barátok emlékkoncertet akarnak 

szervezni egykori rock együttesüknek, a Barikádnak, és ennek 

apropóján megindul a nosztalgiázás: a régi szép idők, koncertek, utazá-

sok, csajozás, fiatalos lázadások és egyéb korszakbéli események felele-

venítésével. A narráció idősíkját gyakran váltogatta az író, emiatt nem 

könnyű követni az eseményeket, de Vámos Miklós megszólítja az olva-

sót, és a látszólag banális történetből is képes irodalmat csinálni. Vala-

hogy mégsem szerette ezt az írását, minden eszközzel megakadályozta 

újbóli megjelenését, de kulcsszerepét az jelzi, hogy amikor az Európa 

Kiadó az író életmű sorozatát megkezdte, ezzel a regénnyel indította. 
 

Ehhez képest a Szitakötő (2011.) című regénye nagy léptékű törté-

nelmi összefoglalás, melyben a megélt dolgok olvadnak össze a fikció-

val. Alcímében – Nemzedékünk regénye – rögzítette mondanivalóját és 

a legfontosabb írói motivációt. Vámos Miklós itt már nem bízott sem-

mit a véletlenre: az olvasókat külön levéllel (és kisfilmmel) készítette 

fel a különlegesen szép külsejű könyv mondandójának befogadására: 

 
Kérdés: mire jutott a múlt század közepén (± valamennyi) született 

generáció. 8 főhősöm (+ néhány kültag ) a keményvonalas 

szocializmusban volt gyerek, a puhább diktatúrában kamasz és ifjú 

felnőtt. Életük közepét telibe találta a rendszerváltás. 
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Már a magyar kapitalizmusban is éltek 22 évet. Mire elég 

hat évtized? Mit értünk el és miről maradtunk le? Mit 

tanultunk és miből nem? Mit felejtettünk el, s mi vésődött 

belénk örökre? (Ha ugyan létezik olyan, hogy örökre…) 

 

Vámos szerencsétlen nemzedéknek tartja az ironikusan nagy generá-

ciónak titulált társaságot, amit aztán sokan komolyan vettek és így ke-

rült be a köztudatba. Pedig mindenből kimaradtak: a háború nem vált 

alapélményükké, ’56-ban még gyerekek, a ’68-as lázadásokat nem értet-

ték, és hiába puhult fel a szocializmus, abból sem tudtak sokat kihozni, 

csak az ügyesek jutottak el a falig, ami akkoriban állást, kocsit, nyaralót 

jelentett. A rendszerváltáskor aztán elvesztették, amijük volt, a kapita-

lizmusból nem hoztak ki semmit, s négyévenként, minden választásnál 

mind lejjebb süllyednek. A regény ezt bizonyítja, melynek idejét is ezek 

a korszakhatárok szabdalják. Vámos címválasztása megint telitalálat: a 

regényben sok a szitakötő – zizegés. A talányos cím sokrétegű üzenet 

hordozója, mert a szitakötő egyszerre jelenti a szabadságot, a változást, 

a szépséget és a kegyetlenséget. Hogy ennek az állatnak a szárnyáról 

mintázták a tündérekét, sokat mondó információ, mint ahogyan a 

végösszegzés is: attól, hogy valaki nem szállt el, még lehetnek szárnyai. 
 

Nyolc ember: három lány / nő és öt fiú / férfi életén keresztül követ-

hetjük végig Magyarország 1957 és 2012 közötti életét. A kulcsszereplők a 

korra jellemző tipikus emberi sorsot testesítik meg: a rendszer híveit, 

kiszolgálóit, a rendszerben kételkedőket, az okos, független nőket, a si-

mulékony szépasszonyokat, a pénzorientált luxusnőket, a rendszerváltást 

meglovagló újgazdagokat – s mivel ezek váltakozó szerepek, mindegyik 

szereplő több, mint prototípus. Mellettük az évek során jó néhány kültag is 

feltűnik, ezzel a sokféle nézőponttal teljes képet ad a világunkról. A 8ak 

1957-ben egy Békés megyei hizlalótáborban találkoztak össze először, a 

regény úgy is kezdődik, mint az akkoriban népszerű Delfin-sorozat 
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egyik darabja: nyár, tábor, barátok, kalandok. Aztán ez az ismeretség va- 
 
lahogyan életben marad: évente ugyan csak egyszer-kétszer találkoznak 

személyesen, de a táborban megkezdett napló írása folytonosságot ad ba-

rátságuknak.  

 Ez az érzelmi kapcsolat már önmagában is vonzó és irigylésre 

méltó, közös élményanyaguk a közelmúlt magyar történelme. De Gyuri, 

Tibor bácsi, Kobra, Sneci, Malaci, Vica, Lencsibaba, Joli szimbolikus 

figura, csak csoportként van igazán értékük. Különböző emberek eltérő 

életutakkal, a naplóba hol az egyik, hol a másik ír, változó lelkesedéssel és 

módszerrel. Az idő múlását az is jelzi, hogyan jutnak el a kézírástól az 

elektronikus üzenetekig. Minden fejezet teljesen más stílusú, miközben 

gyerekből gimnazisták, lázadó egyetemisták, pártemberek vagy 

kiszolgáltatott kisemberek lesznek, házasodnak és elválnak, Pestre köl-

töznek és emigrálnak, tönkremennek és újraházasodnak, ügyeskednek, és 

megbetegednek. Az egymást követő, változó színezetű politikai rendsze-

rekben mindenkinek más a funkciója, hiszen mindenki mást tart értéknek. 

Az történik velük, ami a való életben. 
 

Személyes és bensőséges könyv a Szitakötők, de az alcímmel ellentét-

ben nem egyetlen nemzedéké, – még ha utalásait, szimbolikáját igazán az 

50-es években (+ – néhány év) születettek értik egyértelműen – kulcs lehet 

ez a regény a korszak megértéséhez a későbbi nemzedéknek is. Le-

bilincselő Vámos stílusa, írói eszköztára: szellemes és virtuóz megoldá-

sokkal követi az időt, amit finom humorával – egy-egy kikacsintással 
 
– is megfejelt. 

  Az örök életében Pesten élő író vidéki szereplőket választott 

üzenete közvetítésére, sajátos nyelvhasználatukat is jelezte. Nem csiszolta 

teljesen simára a figurákat, mert nem az egyéni életútjuk volt a fontos, 

hanem a csoporté. A 14 fejezet mindegyikében más az elbeszélő, de nem 

vált senki főhőssé, mert bárki írta a naplót, az egyes szám után többes 

számra váltva mindőjükről szólt. A feljegyzésekben megelevenedik a múlt: 

Csernobillel, Queen-koncerttel, elkúrt dolgainkkal, lenyúlt magánnyugdíj-

pénztárakkal, de Vámos jó ízléssel megállt a határon: 
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az aktuálpolitikát ügyesen elkerülte. A befejezés, a 15. fejezet azonban 

kilóg a műből. Az író szándék világos, amikor 2017-ig megnyújtja az időt 

– melynek összegzését a kivénhedt szki-fi író gondjaira bízta, aki 

regénybeli önmetaforája – hogy vethessünk a jövőre is egy pillantást. 

De az a jövő már nem a közösséggé, csak Vámosé, így az addig 

nagyszerű regényívet is megsértette vele. De az előtte lévő 14 fejezet 

így is teljes képet festett nemzedékünk dolgairól. 
 

Jeges – Varga Ferenc szerint akár el is elbúcsúzhatunk illúzióinktól: a 

szitakötő tarka szárnyaival némán tükrözi a fényt, ösztökéli az embert, 

hogy nézzen keresztül saját illúzióin, mert az élet sohasem az, ami 

látszik. De hogy nosztalgiázunk, vagy a valóságot keressük olvasás 

közben, rajtunk múlik: Vámos mindkettőhöz megteremtette az alapot. 

Közben ugyanis óhatatlanul beugranak saját emlékeink az építő- és 

SZOT-táborokról, a társakról, életünk nagy forgatagáról, melyet jól esik 

visszaidézni. És ez a sajátos időutazás mégis közelebb visz a múlthoz, 

bár én illúzióm egy részt továbbra is megtartottam magamnak, mert 

részei voltak az életemnek, s meglehet, hogy éppen azoknak 

köszönhetem szitakötő szárnyaimat... 
 

(2013)



A nyomuló ifjúság 
 
(Grecsó Krisztián: Isten hozott) 

 

Gyermekeim nemzedékének tagja Grecsó Krisztián (1976-), aki sokoldalú 

tehetség: versek, novellák, regények, színdarabok, filmforgatókönyvek kísérik 

eddigi pályáját. Aktív közéleti ember, nemzedékének egyik szószólója, aki 

nemcsak az irodalomról, mindenről hallatja véleményét, a politikai vitákban 

ügyesen riposztozik, s újabban Dés Lászlóval és a fiával járja az országot pódi-

umműsorával, melyben a zene és az irodalmi szöveg különös egységbe simul. 

Sok díj kíséri pályáját, melyek között ott van a József Attila nevéhez kapcso-

lódó elismerés is. Plyetykaanyu című első novelláskötetét egyaránt jól fogadta 

a szakma és az olvasótábor, de faluja megharagudott rá: beperelte és kiközö-

sítette, mert novelláit úgy olvasták, mintha az ő életük lenne, mindent bele-

láttak. Méltó válasz erre csakis egy új könyv lehetett, ami Isten hozott címmel 

2005-ben megszületett, és sokakat varázsolt el vele, mert németül, csehül és 

szlovén nyelven is kiadták. (Azóta már két újabb regénye is elérhető: 2008-ban 

Tánciskola, 2011-ben Mellettem elférsz címen jelentek meg.) 
 

Az Isten hozott élére Grecsó két mesterétől választott mottót: Krúdy 

Gyulától és Móricz Zsigmondtól, bár azok egymással is vitáztak. Mó-

ricz a személyes emlékezet hiányáról írt, Krúdy meg arról az önfeledt-

ségről, ami a múlttal való azonosság felismerését nem teszi lehetővé: 

 
A falu élete rövid, mint a gazdasági év. A tavasz már kimossa az 

emlékezetből a telet, a tavaszt a nyár. A falu kis házaiban nem 

marad jel, hír, emlék azokról, akik elébb lakták. 
 

Móricz Zsigmond 

 

Nem vagyunk mások, mint folytatásai a régi időnek, a lábnyomok tovább-

mennek ugyanazon az úton, jó szem kell hozzá, hogy meglássa valaki, hol 

végződik az egyik nemzedék lábnyoma, és hol folytatódik az új nemzedéké. 
 

Krúdy Gyula 



A tiszaeszlári vérvádról Krúdy, a faluról Móricz írt meggyőző erővel, de 

nemcsak az áthallások miatt esett rájuk a választása, hanem mert ő is hitt a 

részletek mágiájában, mint Krúdy, és ezt egyesítette Móricz totális 

világlátásával. Olvasás közben mégsem rájuk, hanem Bodor Ádámra 

gondoltam a legtöbbet: Grecsó mitikus világának hangulata leginkább az ő 

regényére, a Sinistra körzetre hasonlított. Különleges falutörténet lett ez, 

melynek végén a főhős visszatért és hazaérkezett: akár Gallér Gergelyre, 

akár Grecsó Krisztiánra gondolunk... 
 

A narráció formája valójában visszaemlékezés: Gallér már könyvtárosként 

dolgozott, amikor barátja telefonon értesítette: felbomlott a téesz, elolvashatóvá 

vált a Klein-napló. Gallér Gergely visszautazott Sáraságra, felidézte a múltat, 

melyet egyes szám első személyben mesélt el: Gallér Eszterrel, akit árvaságuk 

tett testvérévé, és félárva barátaikkal: Beregi Andrással (Becével) és Matz 

Dezsővel hogyan élték meg a kamaszkor kínjait. Ők négyen mitikus világot 

építettek maguk köré a Biblia, a Kabbala gondolatvilágából, népi hiedelmekből, 

helyi babonákból és a közelmúlt konkrét eseményeiből: Csak fütyülték a világot, 

mintha ők lennének azok a rigók, amik énekükkel a valóságot teremtik. 

 A falu csak tömegként jelenik meg a történetben, de néhány személyt 

kiemelt közülük az író. A főhős eleinte maga is arc nélküli elbeszélő, csak a 

végén oszlott el körülötte a homály. Bár a történet Sáraságról (Szegvár) szólt, 

de a totális szemlélet miatt az egész régió megjelent: Feketeváros (Csongrád), 

Tótváros (Békéscsaba) és a reformátusok szenteskedő városa (Szentes), hiszen 

a vallási és kulturális különbségek is szerepet kaptak az eseményekben. De 

Grecsó világrajzolata mozaikos: mikrotörténetek – megannyi novella – 

kapcsolódik egymásba, melyek között ott az átjárás, mint Mikszáthnál, ezáltal a 

külső történések metaforikussá váltak. Krimiszerű örvénylés jellemezte a 

regényt, melyből kiderült: a közelmúlt titkai megülik a lelket, átírják az 

emlékeket. 
 

Gallér Gergely árvaként nem ismerte a múltját, emiatt megszállottan 

kutatta a falu örökségét. Megalapította a Klein Ede Egyletet, akinek ti- 
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tokzatos naplója tartotta izgalomban a falut. Névadójuk falunk szegény 

bolygó zsidója volt, aki a holokausztot túlélte, de 1948-ban Sáraságon 

egy falubeli lány meggyilkolásával vádolták meg, csak Károlyi Anna 

mentette meg a pogromtól. 1966-ban egyetlen éjszakára visszatért hozzá, 

s bár Pannika néni állította, hogy ekkor fogant gyermekét nem szülte 

meg, a falu úgy tudta, hogy megszülte és beadta az árvaházba, mert 

gyilkostól származott.  

 A Klein-naplót senki sem látta, de mindenki tudott róla: a 

múltban elkövetett, a jelenben és jövőben megtörtént bűnökért való 

büntetés van a lapjain. Valójában csak Pannika néni, Károlyi Anna 

ismerte, hiszen önkívületi állapotban főnöke szavai helyett ő kezdte azt 

gépelni. Kulcsszereplő ő sok vonatkozásban: a téeszelnök Töre Gáborral 

a 80-as években éjszaka vitte el egy fekete Volga, mindenki azt hitte: a 

hangulatjelentések miatt börtönbe kerültek, ehelyett kitüntetéssel tértek 

vissza.  

 Ebben a különös világban Sáraságra az Örökkévaló 

megpróbáltatások sorát mérte: a kétely és bizonytalanság irracionális 

események sorát szabadította a falura. Lakói örökké szomjasok, 

mindenki kantát hord magával, hogy kiszáradás ellen sört vagy vizet 

ihasson, s amelynek használatát pontosan rendezte a falusi szokásjog. A 

régi fotók árnyai megjelentek a házakon, felkötötték magukat a kutyák, s 

holtukban megkölykeztek, fiatal lányok őszültek meg csoportosan, 

nemzőképtelen férfi felesége egymás után szülte a gyermekeket. Töre 

tatát szétroncsolta a traktor, de azért a combjába operált heréje tovább 

működött: fia is így született. A démoni Ráchel Irén 3 éves gyermekét 

még szoptatta, a hozzá közelítő férfiakat anyatejjel lőtte szemen. A falu 

lányait és a nevelőotthon lakóit ő próbálta közelebb hozni egymáshoz, 

morbid kísérlete – ki tud szélesebb szájú edényt be-erőltetni a hüvelyébe 

– tragédiába fordult, mert akik a poharat szájjal fölfelé helyezték el, a 

vákuum miatt nem tudták onnan kivenni. Gergely Ignác apja a 

téeszszervezés miatt lett öngyilkos, árnyéka a fiára tapadt, aki 

mindenfelé cipeli magával. Számfira Hildi szájában petárda robban, 
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ami elvitte a fél arcát: véletlen – mondta a falu – nem ad az Örökkévaló 

egy gyönyörű lány szájába petárdát… Ebben a megpróbáltatásban ők 

ketten egymásra találtak, furcsa szerelmük része lett a falutörténetnek. 
 

Ezekhez a csodákhoz és mítoszokhoz a faluban a babona társult, mert 

mint ahogy a vérvádhoz, a sötétséghez is ragaszkodtak. A falusi élet esemé-

nyeiben pletykák, hitek, és mély paraszti bölcsességek kapcsolódnak össze, 

és Grecsó a végletekig fokozva ábrázolta az arctalan, egyetlen ijesztő szájjá 

torzuló, pogromért kiáltó falut, melynek ítélete rendező elve az ittenieknek: 

 

A tekintélyvesztés pedig a legkegyetlenebb csapás, mert a falu 

szava mindennél fontosabb, az életnél is. Életből sok van, mi több: 

nyüves és végtelen napok kietlen tömege van csak, de a falu 

emlékezete egy. Ha egyszer bemocskolódtál, véglegesen történt. 

 

Ám a konok és kritikus leleplezés után Grecsó képes volt olyan látó-

szögre is rábukkanni, amelyen át a falu másik, naposabb oldala is meg-

ismerhető. Falumítoszában helye lett a történelmi tényeknek, a helyi 

mondáknak, kulturális sajátosságoknak és az irodalmi intertextusoknak, 

mellyel hidat vert a népi – realista és a mágikus – kritikus elbeszélés 

közé. Mindenről nem lehet beszámolni, de a regény érdekes epizódja, 

ahogyan megjelenítette a rendszerváltás egyik emlékezetes választási 

plakátját, amivel a történelmi időt mutatta meg: 

 
A Körös –parton loholó urak tenyérnyi kokárdával a mellükön 

igyekeznek a megyeházára. Utánuk nézek, olyan a tarkójuk, mint a 

nemrég nyomott „távárisi konyec”-es plakát, ami az orosz katoná-kat 

búcsúztatja nem túl előzékenyen, ám annál felhőtlenebbül. 

 

De a sárasági múlt másféle, mint a történelmi múlt: az idő múlásának 

ellenállva minden nemzedékben ciklikusan megismétlődik. A régi fény- 
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képeken élők árnyai kísértik az élőket, kollektív álmokban járnak vissza. 

Ezt ők csodaként élik meg, mert a falu úgy tudta: Sáraság kiválasztottja az 

Örökkévalónak: büszkék arra, hogy a vidékiek – a környékbeli városok 

lakói – nem látják a múlt konzerváló csodáit, csak ők. A lemaradtak, az 

esélytelenek gőgje, a sértettek öntudata ez, de mert Gergely árvaként nem 

ismerte múltját, ebbe kapaszkodott. Az Eszterrel való nagy összeveszés 

után Gergely elkerült gimnáziumba, ahol eleinte nosztalgiával gondolt a 

falura, kiábrándulása csak később következett be. Nemcsak az övé: Metz 

Dezső utazás közben találkozik Szellemmel, a Justh Zsigmond 

parasztszínház egykori színészével, aki felvilágosította: ezen a vidéken 

csupán a megírt létezik, a valóságban nincs semmi, itt mondatokban telik az 

idő.  

 Gellért előtt lipótvárosi rabbik lebbentették fel a titkot, de időbe 

telt, amíg megértette. Előbb arra döbbent rá, mennyire szánalmas, veszélyes, 

és hazug a falu hagyományképe: a jelent kizáró önmitizáló múlt felfogása, 

mégsem volt képes megutálni Sáraságot. Amikor barátja hívására visszatért, 

meglátogatta Pannika nénit. Ez az epizód nagyon hasonlít Klein Ede 

visszatérésére, ami arra enged következtetni, hogy Kleinék a szülei, de 

Pannika néni ekkor is tagadta azt. Sorsa mégis összekapcsolta Klein Edével, 

hiszen mindketten számkivetettek, kitaszítottak, idegenek lettek: a 

kitaszítottság és a zsidóság fogalma fokozatosan egybemosódik Gallér 

tudatában. Amikor kiderült, hogy a napló üres, önmaga életét is megértve 

Klein Edeként mutatkozott be, mint aki hazatalált. Így vált a regény végül 

egy önmagát és közösségét elveszítő, és azt újra megtaláló fiú történetévé. 
Igaza van Valuska Lászlónak: Grecsó lírájával és prózájával kitartóan 

építi különleges, mágikus szövegvilágát, amely egy, az utóbbi időben el 

nem beszélt világot tár elénk, amiben csoda, folklór, színes karakterek, és 

az anyanyelv összekapcsolódik. A falu csodákkal teli környezet, mesebeli 

világ, amelyet nem szabdalt fel a tér és az idő, ugyanis az ott élők örök 

körforgásban léteznek, évszakról évszakra más időszámítás, más 
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élet, más nyelv. Grecsónak az általa elbeszélt világ alakította nyelvét, sze-

mélyiségét, de már kívülről figyeli ezt az életet, ugyanúgy, mint főhőse. 

Nemcsak a történet felfejtése izgalmas, a regény önmagában is stílusb-

ravúr nagyszerű mondataival, erős atmoszférájával, nagyon jó volt olvasni. 

Grecsónak verseiben is erős a látomásosság, a képteremtő hajlam, plasz-

tikusan idéz meg helyzeteket és érzeteket. Regénybeli víziói, impressziói, 

hallucinációi, metaforái egységes rendszerré álltak össze, s ha nem is 

minden titokra derült fény, a teljesség képzetét keltik az olvasóban, mert 

ízesen, humorral és nagy szívvel mesél, bele lehet kábulni történeteibe. 
 

A Klein-napló Grecsó prózájának, azaz az irodalomnak is metaforája, a 

regény kulcsa. Igaz, a sok idő egymásmellettisége miatt nehéz olvasmány, 

hiszen a falu mitikus időt élt, ami független a külső időtől: történelmi hát-

térként jelenlévő Kádár-korszaktól, a rendszerváltástól. Az életidő köve-

tése azért is nehéz, mert eleinte körkörös mozgású, csak amikor a főhős 

kiszabadul belőle, akkor válik lineárissá.  

A regény telve van rájátszásokkal. Grecsó irodalmi hagyományokból, 

történelmi eseményekből is töltekezett: utalásaiból bontakozott ki a kor, 

melyet mégsem tudott elfedni a sok misztikum. Mindezek miatt sajátos 

időutazás lett ez a könyv, melyhez az olvasói aktivitás is nélkülözhetetlen, 

de a metaforákat követve egyre jobban kivilágosodik a kép és a 

megfejtésben való személyes részvétel megemeli a befogadás örömét. De 

persze minden relatív! Papus előbb olvasta a könyvismertetésemet, mint 

magát a regényt, s a személyes találkozás nem járt számára annyi örömmel, 

mint amennyit az írásomtól remélt, pedig ő is arról a vidékről származik. 

Talán éppen ez volt a baj: én vevő voltam a fantasztikumra, ő a valóságot 

kereste… 
 

(2013) 
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Hogyan születnek a gyermekversek? 

 

A költők megírták, mert maguk is szülővé váltak és megörökítették 

gyermekeiket (Szabó Lőrinc, Orbán Ottó, stb.), vagy másként nem jut-

hattak szóhoz, amikor csenddel büntették őket (Nemes Nagy Ágnes, 

Kányádi Sándor, stb.), vagy egyszerű ritmikai játékként saját gyermeki 

énjüket élték ki. (Weöres Sándor) Ebből a néhány példából is kiderült, 

hogy a gyermekirodalomban nem mindig fedi egymást az, amit a 

gyermekeknek szántak, és az, ami életkoruknak megfelelő. Egy biztos, 

olyan művek ezek, melyek a gyermeki fantáziát képesek megragadni, 

szókincsükkel, dallamossággal elvarázsolják őket. A gyermekekben 

pedig él a természetes, velük született ösztön, amellyel életet lehelnek a 

művészetekbe. 
 

A magyar gyermekköltészet talán abban a pillanatban kezdődött el a 

XIX. században, amikor Nagyszalontán Petőfi Sándor a térdére ültette 

Arany Lacikát, és nem tisztelve a másikban a leendő akadémikust, 

belecsípett, hogy ne izegjen – mozogjon, hanem hallgassa végig az 

ürgeöntő ember históriáját. Ez jellemezte ennek a századnak a gyer-

mekirodalmát: a mesélő, a bölcs, okos szülő vagy iskolamester maga elé 

állította, vagy ölébe ültette hallgatóságát, és kedvesen, tréfásan el-

mondta neki mindazt, amit a valóságról elmondani szükségesnek tar-tott. 

A Nyugat stílusforradalma hozta meg a gyermekversek forradalmi 

átalakulását. Melyik költő merte volna megkísérelni a színeknek azt a 

varázsos táncát, kötetlen csapongását, amit Kosztolányi Dezső a 

Mostan színes tintákról álmodom című versében láthatunk? Igaz, ere-

detileg a költő nem a gyermekeknek szánta ezt, de éppen előbb említett 

vonásai miatt vonzó számukra. 
 

Az első igazi gyermekverset a XX. században József Attila írta, ami 

egyedülálló abból a szempontból, hogy a versben nem a felnőtt hajolt le a 

gyerekhez, hanem a költő mozgósította gyermeki énjét, hogy az hasson: 
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Lábára lehajtva fejét 
 

alszik a bogár, a darázs, 
 

vele alszik a zümmögés, 
 

aludj el, szépen, kis Balázs. 
 

Altató 

 

Nemcsak gyermekeinknek, kisunokáinknak is kedvence volt ez: most is 

látom kis álmos pofijukat, ahogy elmerengtek azon, ők vajon tűzoltók 

lesznek, katonák, vagy vadakat terelő juhászok?! Egy költői forradalom 

zajlott le azzal, hogy a költő nem tanító bácsi, nem bölcs felnőtt, hanem 

maga is gyerek, aki ezen az óriási játszótéren rohangál, ő találja ki a 

legvásottabb csínyeket, azok elkövetésére biztatja az igazi gyerekeket. (Az 

ezt sajátos nyelvvel és a Réber László illusztrációval feldolgozó Jani-

kovszky Éva: Ha én felnőtt volnék című kötete is kedvencünk volt.) 

A XIX. századi szereposztásnak üzent hadat 1943-ban Aszód Ágnes 

és Binét Ágnes összeállítása nagy költők gyermekverseiből: Versek 

könyve címmel. Ezzel bebizonyították, hogy a gyermekek elsősorban az 

igazi irodalmat kedvelik. Ennek az antológiának egyik felfedezettje volt 

Weöres Sándor, aki mára a gyermekköltészet legnagyobb klasszikusa, 

jóllehet eredetileg verseit nem is a gyerekeknek szánta.  

Weöres gyermekversei a költő önkifejezései, olyan mélységekkel, 

melyek megfejtése gyakran a felnőtteknek is gondot okoz. Telve vannak 

erotikus szimbólumokkal, melyek feltárására csak a pszichológia 

vállalkozhat. A gyermekek mégis elbűvölten hallgatják a Bóbitát, a 

Galagonyát, és a többieket. Amit értenek belőle, az erre elegendő, amit 

nem, azt pótolja a ritmus, a nyelv lüktetése. Mutatója ennek az a 

gyermeki anekdota, amikor az óvónői kérdésre, hogy mit olvasson, a 

válasz: a Géza malacost… 

 

Bóbita, Bóbita játszik, 
 

Szárnyat igéz a malacra. 
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Aranyosak ezek a félrehallások, a felnőttnek is megőrzik a 

gyermekkor báját. Családi kedvencünk volt esti mesenótaként: a nyitva 

van az arany-kapu / csak bújjatok rajta, de lányunk számára csak iskolás 

korában derült ki a csabujjatok valódi értelme. 
 

Weöres Sándor legismertebb művei gyermekversként váltak népsze-

rűkké – Rongyszőnyeg I. Magyar etűdök kis versei – melyek többnyire 

költői kutatómunka és a Kodállyal közösen végzett ritmikai kísérletek 

termékei. A Magyar etűdök nyitó darabjában érzékletesen mutatta meg-

formálódásukat: Vadrózsából tündérsípot csináltam. Ez a tündérsíp szólalt 

meg a Csiribiri, csiribiri…, a Bóbita, A paprikajancsi szerenádja, az 

Őszi éjjel…, stb. gyermekversekben. Ezek lényege – ezért is könnyű a 

gyermekekkel megszerettetni – a ritmusnak és a képeknek sajátos ze-

neiségben való eggyé olvadása. A költő változatos ritmusokat alkalma-

zott, és a zeneileg is leírható dallam vonzotta a költői képeket. De e ver-

sekben mégsem csak a ritmus fontos, szócsodái legalább ilyen értékesek, 

mert gyermekkorban észrevétlenül a szívbe rakódnak, és ott maradnak a 

felnőtt világképében is. Csak így történhet meg az a költői varázslat, 

amely a képzelet segítségével kiszabadítja az embert szűkre szabott 

világának fogságából. Hogy mit jelentett ez? 

 

Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, 
 

Szólal, szólal, szólal már. 
 

Pittyen a fészek, zörren az ág, 
 

Moccan a hegyeken a hajnali láng… 

 

Az idézet mondandója egyszerű: dereng a hajnali égbolt, megeleve-

nedik a világ. De az ezt kifejező, páratlan szépségű, gyorsításaiban, las-

sításaiban jelentőségteljes ritmika elragad bennünket a szövegtől, és a 

látvány ejt fogságba bennünket. Weöres absztraháló módszeréhez 

hozzátartozott a „hang vonulásában” előállított zene. De ennek a tudo- 
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mányoskodásnak a gyerekek számára nincsen jelentősége, csak a 

versek képeit, zenéjét érzik, s ezektől válik számukra kedvessé a költő. 
 

Az amúgy komor verstémájú Nemes Nagy Ágnes gyermekköltészete 

sokat merített a népi mondókákból, de nem másolta azokat, csak dalla-

mosságukat, játékosságukat ismételte, és a gyermekvilág fényével 

töltötte meg. A hihetetlent, a népi nagyotmondást, a varázslatot vette át 

és azt fejlesztette tovább. Bors nénije – bár rokona Milne Csudálatos 

Mary-jének – népi figura, csodalény, aki beszélget a Holddal: 

 

Hold, mikor te kicsi voltál, 
 

mosakodni nem akartál. 
 

Kiabáltál: most nem! 
 

kiabáltam: most! 
 

Kiabáltál: most nem! 
 

kiabáltam: most! 
 

Mosd 
 

meg 
 

most. 
 

Mosd meg nyakadat, 
 

ezüst nyakadat, 
 

ezüst fogadat, 
 

ezüst hasadat, 
 

ezüst hátadat, 
 

kezedet, szemedet, 
 

piszkos 
 

ezüst 
 

füledet! 

 

A kisgyerek számára ismerős a helyzet, ebben az időben a mosakodással 

még hadilábon állnak. A gyermekvers első felében a kiabáltam – kia- 
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báltad szóalakok halmozása valódi veszekedés hangulatát kelti, ezt 

szolgálják a válaszok, melynek rímeiben a Hold tagadása, 

szembeszegülése van, ezzel ellentétben erősödik fel Bors néni parancsa. 

Ez a vers második fele, ami a parancs ellenére is a szeretetet sugározza: 

azzal hogy az ezüst jelzőt beiktatta, elismerte a Hold szépségét, és ezzel 

a veszekedés élét is elveszi. A kevés fogalomból felépített vers 

elmondása csak addig tart, amíg a gyerek megmossa a fogát. Játék ez, 

duruzsoló versike, a Hold – mintával nevel, ami közvetve mégis 

rábeszéli a gyereket a tisztálkodásra anélkül, hogy utasítaná. 
 

Szívesen írt nyelvtörőket is a városi gyerekeknek, melyekkel az időt 

is agyon lehet ütni – mondjuk villamosra várva – és próbára lehet tenni 

a nyelvet és az emlékezetet is: 

 

álldiga és várdiga, 
 

járdiga és tánciga. 

 

Erre, arra, 
 

arra, erre, 
 

nincs semerre , 
 

nincs semerre. 

 

Álldiga és várdiga, 
 

járdiga és tánciga, 
 

seje – haja – hej! 

 

Amikor ezt gépeltem, a helyesírási program mindent aláhúzott, mint 

helyesírási képtelenséget, de hát a nyelvtörők ilyenek, nincs igazán 

értelmük. Csak játék ez, amikor diga – ciga végződést nem szabad 

összekeverni, még akkor sem, ha nem könnyű kimondani. S a végén 

levő kiáltás azt az örömöt jelzi, hogy ez sikerült…. 
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Kányádi Sándor, aki a határon túli magyar irodalom nagyszerű köl-

tője gyermekverseivel nemzedékeket nevelt fel. Az erdélyi magyarság 

„sorsvigyázója” nagy gondot fordított a legkisebbekre, s nemcsak azért, 

mert a 80-as évek Romániájában csak gyermekversei jelenhettek meg. 

Kizárólag felnőtteknek szánt köteteiben is ott voltak mindig a gyer-

mekversek, amelyekkel szinte ellenpontozta szomorúbb hangú „doku-

mentumlíráját.” Természeti bölcsesség, elragadó életbizalom, nyelvi és 

ritmikai gazdagság egyaránt árad gyermekverseiből, mert a költő a sza-

vak elsődleges jelentésen túli üzeneteket is rábízott a gondolatra, melyet 

az olvasónak kellett megfejtenie. S abban is volt egyféle üzenet, hogy a 

kisebbségi sorsban a közösség teljes jogú tagjaként tekintett a gyere-

kekre, ezért kellett róluk és nekik is énekelnie. Kányádi nem politizált a 

gyermekversekben, hiszen a fák, a madarak, a szél, az évszakok olyan 

természetélményt közvetítettek, amelyre ma is nagy szükség van: 

 

Bokor alján ibolya, 
 

ágak hegyén barka, 
 

a kerítés tetején 
 

csörög egy nagy szarka. 
 

Bokor alján ibolya… 

 

Kedvencükké igazán akkor váltak ezek a sorok, amikor az apja-anyja 

által megzenésített verseket Matyi unokánk fújta nagy lelkesen. 
 

Magyarszakosként sok verset tudtunk kívülről, nemcsak gyermekver-

seket, így az esti mesék nálunk esti versek lettek: a János vitéz és a Toldi jó 

néhány részlete nagy sikerrel szerepelt közöttük. Móricz Zsigmond 

gyermekverséért külön hálásak is voltunk, mert sokat segített: a kis ma-

lacok siránkozása: Ó ha én ezt tudtam volna, köpönyeget hoztam volna… 

egyenesen családi szólássá emelkedett. Ha ez után ráadást követeltek – 

hogy ne maradjanak olyan gyorsan egyedül – akkor azt meg lehetett tol- 
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dani az „És beszaladtak az ólba” mondattal: a párhuzam a kismalacok 

és kisgyermekeink között jól működött. (De ha nem, akkor már nem 

mesét, hanem vizet kértek, vagy pisilni mentek, vagy egyéb módon 

nyújtották az időt, hogy minél tovább ott maradjunk mellettük…) 
 

Ha az ember egy költő árnyékában él, akkor szerencsés: a versek szü-

letésének is tanúja lehet. Az életharcban férjem gyermekeinknek nem 

írt külön verset, csak jelzésként tűntek fel itt-ott szőke fejükkel vagy 

barackot majszolva. De nyugdíjas korában az unokáknak megszülettek a 

személyre szóló versek, amelyek családi kedvencekké váltak. Kedvesek 

voltak azok is, amelyek gyermeki képzeletük kielégítésére születtek, 

mint a kis bálna története: Matyi akkoriban egy bálnás könyvet akart 

írni, de ő még adós a többivel. „Papuska” gyermekversei közül az 

igaziak azok lettek, amelyek mindkét fiút úgy idézték meg, ahogyan 

mindennapjaikban ismerjük őket. Az egyiket akkoriban a zene már 

birtokába vette: 

 

Fel-felcsobog a klarinét hangja, 
 

Szabolcs zenél, s felfrissül a lég, 
 

Köröttünk madárfütty szól, 
 

mackó cammog, mókusok 

rohannak, 
 

s a lengő ágon meglepetten 

felfigyel egy kósza kis veréb. 

 

A kisebbik még csak az utazás bűvöletében élt, az újhelyi vonat 

füttyére úgy érezte, őt hívja, és esőben is képes volt kimenni az 

állomásra, hogy az ott pihenő buszokat megsimogassa: 

 

S a földalattin is az ajtók halkan 
 

Most neked zárulnak, 
 

A kocsik az újabb állomásra 
Lassabban rohannak…  

Martinák János: Üzenet 
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Martinák János: Kisunokámnak 



S bizony jót tettük a versek beépítésével szülőként, nagyszülőként, 

hiszen Beney Zsuzsa szerint nagyon fontos a gyermekkori versélmény, ami 

az irodalom- és a nyelvélmény imprinting – je. A kisgyerek ugyanis 

nemcsak meghallgatja, elolvassa a verset, hanem bele is építi a tudatába, a 

személyiségébe, ahol az élni és hatni kezd. A költészet a kisgyerekben 

legmélyebben nyomot hagyó alapmodell, mert a szóbeliség a felnőttekénél 

gazdagabb, speciális vonatkozásait is érvényesíti. Következménye ez annak, 

hogy a költői szó hatása azon a közvetlen akusztikai érzékelésen keresztül 

érvényesül, melyet testi közelség, és a gesztusjelek sokasága kísér, 

különösen, ha az anya maga a versmondó. A dallamban és a rit-musban 

nemcsak a fülre, hanem az egész testre sugárzó hatás érvénye-sül, amely 

további érzelmek bevésődését okozhatja a nyelv informatív tartalmának 

köszönhetően. A gyermekversek segítségével haladja meg a világ önmagára 

vonatkoztatásának szintjét, s jut el a nem magára vo-natkoztatott világ 

észrevétlen tudomásulvételéig. Közben megismeri az informatív közlésen 

túli nyelvhasználat lehetőségét is. Így hát a gyermekek számára a versek 

nem tekinthetők közvetlen esztétikai jellegű élménynek, erre még éretlenek, 

de a későbbi esztétikai élmény pszichés előfeltételeit ezek teremtik meg: 

annak alapmintáját vésik emlékezetébe. 

Ezek a versek nemcsak a gyerekeké, a mi örökségünk is, hiszen a nyelv 

az, ami őrzi a múltat, és forrása a jövőnek. Ugyan honnan is tudhatná egy 

mai gyerek, mi az az „eszterhéj”, ha nem idéznénk neki Orbán Ottó versét, 

melynek játékos ríme ad a bemutatásra alkalmat: eszterhéj – Esz-ter – héj! 

De ennél több is van ezekben, hiszen Weöres öntudatlanul eltalálta azt a 

hangot, melyet Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor és a többiek határon 

innenről és túlról követtek. E versek népszerűségét az is fokozta, hogy a 

legnagyszerűbb előadók (Halász Judit, Kaláka együttes, stb.) terjesztették, 

helyreállítva a zenének és a szövegnek azt az egységét, mely valamikor a 

Gutenberg – galaxis születésekor bomlott meg. 
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  Gyermekeink ezen a zenén nőttek fel, aztán ők is kedvet kaptak 

hozzá. Szabolcs unokánknak a Petinojcsi jutott: a keresztszülei által 

megzenésített verses CD,  aztán saját Matyikájuknak két összeállítást is 

készítettek, hogy 8 évesen annak a zenei anyagát immár önállóan énekelve 

családi eseménnyé emelje. Mert így működik ez, mint a dominó: valaki 

elkezdi, és a példa ragadóssá válik….. Talán ez a legfontosabb: a 

gyermekversek léteznek, a szülők és nagyszülők kötelessége az, hogy 

eljuttassák őket a legkisebbekhez… 
 
(2010
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